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 ظل يصفق لها ألكثر من نصف الساعة        الذي وسط المسرح تحيى جمهورها      فيوقفت  

 توافد  الذي  أمتعت بها جمهورها الغفير    التي الرواية الجديدة    فياء دورها   بعد أن انتهت من أد    

جة على عرش قلـوبهم      والرائع لنجمتهم المتو   الراقي التمثيليباألداء   على المسرح لالستمتاع  

بهم فقط بل تربعت علـى عـرش الفـن          لم تتربع على عرش قلو    ، ال   الدفءالعطشى للحب و  

 العاطفـة الرقيقـة     ينهمي شـرا  فيأجرت   علمتهم الحب و   لتيانجمتهم   .النجومية لمدة طويلة  و

 تعبر لهم عن مشاعر عز عليهم التعبير عنهـا أو           التيولم ال وهى     .الحنانشبوبة بالحب و  الم

علـيهم مـن     ما تعذر    إلخراج السبيل الوحيد    هي، فكانت    بها اإلحساسمشاعر لم يتسنى لهم     

 وهـم   تـسحرهم، سيطرت علـيهم كأنهـا      . مشاعر استحال عليهم التعبير عنها أو البوح بها       

 واقع  فييعيشوها   أجواء حالمة عز عليهم أن       في يجعلهم يعيشون    الذييستسلمون لهذا السحر    

  .حياة صعبة ال يرحم فيها أحد أحداقاس و

يليق بجوهرة تزين تـاج     و ،شهرتها حجمها و  في يليق بنجمة    الذينزعت ثوبها البراق    

يغطـى   واأللبـاب، اقها ويأخذ بريقها األبـصار و  ب عش  جوهرة تستوطن قلو   عرشه،الجمال و 

ولذلك لم يبالغ الناس عندما أطلقـوا عليهـا         . النجوم على الكثير من األقمار و     إشراقهانورها و 

 وتمثل لمحبيهـا    طغيان، من جبروت و   جمال، أمريكا من قوة و    فيتمثل كل ما     فهي ،"أمريكا"

حققت بها أمريكا مـا      ألمريكا وسياستها و   عايةالرمز ولذلك فقد أصبحت بوق د     لحب و ااألمل و 

 قلوب الشعب وقلوب من يتحكمـون       في النجمة المتوجة    فهي ولذلك   تحقيقه،لم يستطع السالح    

   ".أمريكا" ومن هنا أطلق الناس عليها لقب الشعب، مصائر هذا في

 أحد أركان الحجرة وجلـست      في كرسيألقت به على     و إرهاق تعب و  فينزعت ثوبها   

لم يكن تتصور أبدا أن     . آخر وألقت بوجهها بين كفيها وسيطر عليها تفكير عميق         كرسيعلى  

 تشعر فيه أن حياتها تنساب من بين يديها كما تنساب قطرات المياه مـن               الذي عليها اليوم    تيأ

 تصب فيه حياتهـا اآلن أصـبح عكـرا          الذي نبع صاف، ولكن النبع      فيبين الصخور لتصب    

لمتتابعة لعقارب الساعة   الحركة ا  تحياها كئيبة، و   التيتشعر أن األيام    بدأت  . المللق و قلشوبه ال ي

العقـارب   تنهش عقلهـا ك    التياألفكار  منبعثة من قلبها المرهف حزينة، و     النبضات ال رتيبة، و 

بدأت تـشعر أن     الالمعة غائمة، و   اإللهية أطفأت تلك المصابيح     التيالحيات غريبة، والسماء    و

األمـل قـصير    ست أن العمر قـصير،      أح، و  األغالل تسير  فيأنها  العقل أسير و  القلب أسير و  

 سماوات  فيتحلق   األغالل و  فيأياما أنها حقيرة، تذخر      أميرة و  أنهااليأس طويل، تشعر يوما     و

لكـن  ها، تتمنى المـوت و    ي بين جنب  التيأختها، وتكره نفسها    من أوهام وخياالت، تحب أمها و     

قسوة، تخـال نفـسها      شواطئ من حرمان و    إلى الحياة   فتقذفها شاطئ الحياة    إلىيلفظها الموت   

تعشق الموت فتفر منه فرار الفريسة من       فتنهر القلب أن ينبض بها، وتخالها        الحياة   فيترغب  
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 حفرة مـن الحيـاة،      تموت لكن على شفا    على شفا حفرة من الموت، و      تحيا لكن  هيصيادها،  

مع ذلك ال تجـد الهـدوء، تخـاف    ا والموت يبعث فيها الحياة، ال تخوض حروب اليأس قاتلها و  

يمأل قلبها الرجاء، تحترق كالنار وتتجمد كالثلج، تطير ومع ذلك ال تستطيع االرتفاع، تملـك               و

تحـب  ، تتمنـى المـوت و  تشكو بال لسانيع التمتع بشئ، ترى بال عينين، و    كل شئ وال تستط   

  .المهاتضحك مع كل آحياة، تعيش في حزن وال

يـاء  الكبرة شاحبة، ابتسامة يعلوها الفخر و لى وجهها ابتسام  تراها اآلن وقد ارتسمت ع    

قمـم الجبـال    جاوزت بهمـا    بما حققته حتى اآلن من مجد وشهرة طالت بهما عنان السماء و           

غابت لمـا سـطع     الشوامخ وفاقت بهما أقرانها من نجوم وكواكب أفلت لما أشرقت شمسها و           

 جانب هذه االبتسامة الشاحبة حزنـا       لىإنورها على العالم، وفى نفس الوقت تستطيع أن ترى          

 فـي  تـصارع المـوت   التيدفينا يطل برأسه شاهرا سيفه البتار قاطعا به عنق تلك االبتسامة           

صفة من أحزان متالحقة متشابكة كسالسل الجبال، أحزان تعكر نبـع نجمتنـا             أمواج عاتية عا  

 بأنها تحتـاج لمـن      ساسإحيعتريها اآلن   . سعادةا و حب طالما أفاض على الناس      الذي الصافي

ن طويل، أحست أنها أعطـت       زم ذ ظلت تمنحها للناس جميعا من     التييمنحها مثل تلك السعادة     

 بعطـاء   اعطـاء  يبادلها الناس    كيقد حان الوقت    الكثير وقد حان الوقت لتحصد ما زرعته، و       

 المـسرح ال كبطلـة العـرض        إلىوكثيرا ما تمنت أن تذهب      . تضحية بتضحية وحبا بحب و  

. األضواء البراقة الزائفة  ع بوقتها بعيدا عن الشهرة و     تلكن كانسان عادى حتى تستم     و سرحيالم

ـ     الـصحفيون و   اأخباره عاديا ال يتابع     إنساناتمنت لو أصبحت ليوم واحد        اال يتجـسس عليه

   .مدعو الثقافةالحاقدون ومريدو التشهير و

 التمثيليلصت من ثوبها     اعتراها كثيرا هذه األيام ثم تخ      الذيتخلصت من هذا الهاجس     

 تقمـصتها   التـي عن نفسها تلك الشخـصية      مالبس الواقع لتخلع    ، على عجل،    ارتدتالبراق و 

ها قناعا زائفا لتضع آخر أشد زيفـا وأكثـر          تعود لطبيعتها، خلعت عن   ببراعة على المسرح و   

 انتظارها، استطاعت بـصعوبة     فيخرجت من المسرح لتجد حشودا من الناس        . حزناسوادا و 

لـذين تـم     حراسها ا  إاللم يحمها منهم    ، و عشاقهال هذا البحر الهادر من محبيها و      ن تمر خال  أ

 لم  التياستقلت سيارتها الفارهة    .  غيرهم فيشروط قلما تتوفر    اختيارهم بعناية فائقة وبمعايير و    

  أميال ةبعد بضع الذى ي  قصرها إلىأمرت سائقها أن يتجه      للقليل من الملوك والرؤساء و     إالتتح  

، وشـيدت لنفـسها     ضـجيجها فسها أن تنأى بعيدا عن المدينـة و       عن المدينة حيث اختارت لن    

سـقة مثمـرة    أشـجار با  دائق غناء و   ح أختها قصرا شامخا ذا    تتكون من أمها و    التيأسرتها  و

،  أنه قد ضاق بمن فيه     إالعظم حجمه   على الرغم من اتساع القصر و     و. مزهرة تسر الناظرين  

 إال سجن كبير أبى سكانه      إلىقوا الخناق على أنفسهم، واستحال القصر        من فيه قد ضي    إنال بل   
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 التـي  نفس الوقت، فقد قيدتهم الشهرة       في إرادتهمبمحض  ن يسجنوا أنفسهم فيه رغما عنهم و      أ

أصبحوا رهائن لهذا القصر الكبير، كثير األبـواب، كثيـر          تعون بها واستسلموا لهذا القيد و     يتم

  .األقفال

ة عالية تحيطها األشجار الكثيفة من كل جانب، أشجار تزهر بألوان           يقع القصر على قم   

ائعة أبدع صانعها وتفوق على نفسه      أنه أمام لوحة فنية ر     الناظر   إلىبراقة مختلفة حتى ليخيل     

 القصر عليه أن يسلك طريقا واحـدا        إلىالمتجه  . فأنتج عمال يخلب األلباب ويخطف األبصار     

 تتوسط سورا هائال يحيط بالقصر من جميـع         التيابة العمالقة    البو إلى أعلى وعندما يصل     إلى

 بالدخول بضغطة واحدة على زر بجانب البـاب فيـسمع           اإلذنالجهات يتعين عليه أن يطلب      

، فان سمح له بالدخول سـلك        من الداخل يسأله عن هويته وعن سبب الزيارة        إليهصوتا قادما   

 بـاب  إلـى  ينتهي الذي هذا الطريق انبيج القصر، وعلى إلى أن يصل  إلىطريقا آخر طويل    

 تستقبلك بـشدو    التي القصر تجد رياضا وارفة األشجار، تتنوع فيها النباتات والطيور المغردة         

تتـدلى عناقيـد    . صدى جميل على اآلذان ترفرف معه القلوب بسعادة غـامرة         عذب له وقع و   

نخيل شامخة  قف أشجار ال  ت المعة براقة، و   اأضواء أحد الجوانب كلؤلؤ منثور يعكس       فيالعنب  

ما أن تنقل بصرك بعيدا حتى ترى أشجار الـورد بألوانـه المختلفـة              تطاول عنان السماء، و   

 في حتى يسبح    اإلنسان ما أن يستنشقها     والتي المكان كله    في تفوح   التي ورائحته الذكية    الرائعة

ج األلوان وتتنوع   تمتز.  متعة أبدية  فيبحر من عسل مع حوريات مالئكية فائقة الجمال ويحيا          

 سراديب  فييقبره  ج البشرى و   فريد يغلفه السكون والجمال، سكون يقتل الضجي       عالمي الڤكرنك

ال تتألق فيـه    ڤكرن.  من جرانيت صلب تنمو عليها أعشاب طفيلية خانقة         بداخل توابيت  عميقة

أمـسية   فـي  وجه امرأة لعوب فاتنة تتراقص       في جالماكيااأللوان وتتبارى كما تتبارى ألوان      

 حرية غير   في أرجاء المكان، تطير     فيصاخبة بين أيدي أوسم الرجال ناشرة عطرها الجميل         

 أتاحتها لها أمسية    التيتقاليد، متمسكة بالفرصة     و  الناس من حولها، ناسية أعراف     بهمسعابئة  

 طبيعـة   نت نفسها بأروع التيجـان واألوسـمة،      طبيعة خالبة ارتدت أزهى حللها وزي     . جميلة

 المساء كـشيخ    في  النوم إلى الصباح باسمة كطفل صغير بين أحضان أمه، وتخلد          يفتصحو  

    . الصباحفي إليهيرجوه أن يردها  خالقه ويديهرم يضع روحه بين 

ما أن يقترب الضيف الزائر من باب القصر حتى تـستقبله جحافـل مـن الحـراس                 

 كان دقيقا أو بعيدا، ويتعـرض        ال تخطأ هدفها مهما    التيالمدججين بكل أنواع األسلحة الفتاكة      

 "أمريكا"شخصية الزائر وبمدى قربه من       دقيق تختلف درجة دقته باختالف       ذاتيالزائر لتفتيش   

فالقصر أصبح شبيها بالثكنة العسكرية واستحال على حتى مجرد نملة صغيرة أن تتسلل             ولذلك  

مـوز الـشعب ودرة      داخل القصر ولما ال وتلك الجدران تحوى كنزا قوميا ورمزا من ر            إلى



 - ٧ -

ولـذلك   والحـب والجمـال،      كما يصفها عشاقها األمل والحلم     فهي،  نفيسة تزين عرش أمريكا   

 في  تمتع الناس جميعا   التي سبيل نجمة الشعب     فيفأولئك الحراس مستعدون للتضحية بأنفسهم      

   .إرهاق غير عابئة بتعب أو كل األوقات

طرقـا  رة أمها، طرقت البـاب       حج إلى القصر وتوجهت مباشرة     إلى" أمريكا"وصلت  

، وهى تخشى أن تكون أمها قد استسلمت للنـوم ومـا أن جاءهـا               خفيفا هينا حتى ال تزعجها    

 أحضانها باكية بكاءا شديدا لم      في وارتمت   إليهاصوت أمها من الداخل حتى أسرعت بالدخول        

 إليهاأعادت  ة شديدة    تختنق لوال أن هدأتها أمها وضمتها ضم        أن تستطع معه أن تتنفس وكادت    

لم تعرف أمها سبب بكائها ولم ترد أن تسألها         . الهدوء والسكينة وأحست معها بالدفء واألمان     

 كل هذا البكاء الحار المتواصل بل ظلت ممسكة بها بين أحـضانها             إلى دفعها   الذيعن السبب   

 لداعيسها  أن تسمعها من أمها كل ليلة قبل أن تسلم نف         " أمريكا" تعودت   بأغنيةوبدأت تشدو لها    

 كثلج وماء وبرد، وأحست أن كل الهمـوم         "أمريكا" على قلب    األغنيةوقعت كلمات تلك    النوم،  

 أمها نظرة عرفان وتقدير ثم قبلت خديها وتركتهـا  إلى عكرت صفوها قد زالت، ونظرت    التي

 أمها ورمقتهـا    إلى فتحت الباب وقبل أن تغادر التفتت        انصرفت دون أن تتفوه بكلمة واحدة،     و

  .نظرة فيها من الحنان والحب ما يفوق الوصف وتعجز عن تصويره الكلماتب

تحدث أمها بما يدور بداخلها من معارك وآالم تعتريها بين الحـين            أن  " أمريكا"أرادت  

وترتـع   مأل عليها قلبها فأصبح خربا تنعق فيه البوم          الذي حزنها   إليهاواآلخر، أرادت أن تبث     

 في أحضان أمها الدافئة، ولكنها فشلت       فيأن تجد المالذ والملجأ     أرادت   .فيه العقارب والحيات  

أن تنطق بكلمة واحدة، لم تستطع أن تزيد هموم أمها أكثر من ذلك، ولم ترد أن تـسبب لهـا                    

 مريضة  فهي تعرف أن حالة أمها الصحية ال تتحمل كل هذا الكمد            فهيحزنا جديدا وألما كبيرا     

فـى نفـس    وتريد أن تساعدها    ،   ويضعفها يوما بعد يوم    بالقلب، كما ينهش مرض السكر فيها     

 منهمـا أن يـساعد      أيتطلب مساعدتها وعونها، يحتاج كل منهما لآلخر وال يـستطيع           الوقت  

 حجرتها، لم تشأ أن تطرق الباب حتى        إلىفكرت أن تتحدث مع أختها، وذهبت بالفعل        . اآلخر

 فيا لم تجد أختها على سريرها أو         هدوء، ولكن من دهشته    فيففتحت الباب ودخلت    ال توقظها   

 يفتح بباب على حجرة النـوم       الذيالحجرة، ولكنها سمعت صوت الماء ينساب من دش الحمام          

  :واعتقدت أن أختها تحصل على دش بارد كما تعودت كل يوم قبل أن تنام فنادت عليها

  ."روز ..روز"

ولكن هذه المرة بصوت    كررت النداء مرة أخرى     ، ولذلك فقد    إجابة ةأيلكنها لم تتلق    

  :أعلى

  ."روز ..روز"
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  لتجد أختها   داخل الحمام  إلى واندفعت   إجابة ةأيأصابها الهلع هذه المرة عندما لم تتلق        

لم يسعفها صـوتها أن     ورخة مكتومة،   على أرض الحمام وال ترد جوابا، صرخت ص       صرعى  

م تستطع أن تفكر    لم تدر ماذا تصنع ول    .  من هول الصدمة ورعب المنظر     خرج هذه الصرخة  ت

 في دائما ما يقف بجانبها      والذي" ستيف"بمدير أعمالها وكاتم أسرارها      أن قررت أن تتصل      إلى

 "أمريكـا "ومنه عرفت " روز" على ا طمأنهالذيومعه الطبيب   " ستيف"جاء  . مثل هذه الظروف  

ها  وسقطت مغشيا علي   الوعيقد أدمنت المخدرات وبسبب هذه المخدرات غابت عن         " روز"أن  

 الخارج بعد   إلى" ستيف"الطبيب ومعه   " أمريكا"شيعت  .  الحمام فيوكادت أن تغرق لما سقطت      

 على وجه األرض حتـى ال تتـأثر         إنسان أليأن أكدت عليهما أال يذكرا ما حدث هذه الليلة          

 وهى تعلم تمـام     سمعتها وسمعة أختها وحتى ال تكثر األقاويل والشائعات عليها وعلى أسرتها          

هـا  يحة قد يستغلها بعـض أعـدائها البتزاز       محط أنظار العالم كله ومثل هذه الفض      ها  العلم أن 

   .وتحقيق بعض أهدافهم الدنيئة

 عليـه   تستلقي الذي بجانب السرير    كرسيتنام على   " أمريكا"لتجد أختها   " روز"أفاقت  

ورأت " أمريكـا " أن اسـتيقظت     إلىفظلت تراقبها لفترة غير قصيرة وعيناها تمتلئان بالدموع         

ضانها باكية وهى تردد كلمة     شعرت أنها بخير فجرت عليها وارتمت بين أح       لما   سرتأختها و 

  :واحدة

  "لماذا؟. .لماذا؟"

  : بكاء شديد وهى تردد كلمة واحدةفينفسها وانخرطت " روز"لم تتمالك 

  ."سامحيني. .سامحيني"

أمها وأختها ألنها    حق نفسها وحق     فيأن تعاتب أختها على ما ارتكبت       " أمريكا"لم تشأ   

كان من الممكن أن يحدث لها كنتيجة طبيعية لهـذه الحيـاة             ألختهاتعلم تمام العلم أن ما حدث       

 غـامق،   واإلطار من بؤس وشقاء، الصورة زاهية       إطار في أحاطت بهم وسجنتهم     التيالتعسة  

لـسعادة  تضحك الوجوه والقلوب بائسة، ينطق اللسان وتخرس األحاسيس، تحيا اآلالم وتموت ا           

 فـي أختها لتستريح بعد أن كادت تفقد حياتهـا         " أمريكا"تركت  .  سراديب القلوب وحواشيها   في

 سقف الحجـرة    فياستلقت على السرير محدقة ببصرها       . حجرتها إلىلحظات قليلة وتوجهت    

متسائلة عما يحدث لها وأسرتها، تملك المال الوفير ومع ذلك ال تجد السعادة وال تـستطيع أن                 

، ال تدرى ماذا تفعل، وال تجد ألحزانها أسبابا، وال تعلم سببا واحدا يدفع أختها               ألسرتها تحققها

والمـت نفـسها    اآلونة األخيرة، في المخدرات وان كانت الحظت عليها بعض التغيير       إلدمان

 ألختهـا كثيرا ألنها لم تحاول التقرب منها واعتبرت نفسها مسئولة مسئولية كاملة عما يحدث              

احتارت كثيرا وأجهـدها    . نها وقفت تشاهدها وهى تدمر نفسها حتى كادت تفقدها تماما         اآلن أل 
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التفكير المستمر وحاولت أن تتناسى ما حدث الليلة ولكنها لم تستطع ففكرت أن تشاهد جهـاز                

.  أعيتها واستحال معها النوم    التيالتليفزيون قليال ربما استطاعت أن تزيح بعض الهموم الثقال          

 ولكنها لم تستقر على قناة معينة حتى وقعت عيناها على            القنوات قناة تلو األخرى    أخذت تغير 

 ، أحد عجائب الدنيا السبع    ،قناة تعرض فيلما تسجيليا عن مصر وبالتحديد عن أهرامات الجيزة         

وبهرت تماما بما شاهدته وحدثت نفسها كيف أن مصر بها مثل هذه األعجوبة الخالدة وكيـف                

 المرئية  اإلعالم تسمع عن مصر كثيرا من خالل وسائل         التيمن قبل وهى    أنها لم تزر مصر     

 بآثارهـا  مصر حتى ترى هذه البالد رأى العين وتـستمتع           إلىوالمسموعة، وتمنت أن تذهب     

  .بعيدا عن السياسة وبعيدا عن صفحات الجرائد والكتب والمجالت

ثناء نومهـا حلمـا      أ في ثبات عميق ورأت     فيوذهبت  " أمريكا "عينيسطا النوم على    

  .! منامها؟ وما مدى تأثير هذا الحلم عليها؟فيعجيبا، فيا ترى ماذا رأت 

أنها تضع على رأسها تاجا عظيما لم تر له مثيال، وتجلس على عـرش              " أمريكا"رأت  

 جماله  في الطلعة لم تر أحدا      بهي شاب   يأتيأكثر عظمة وروعة، وأثناء جلوسها على العرش        

 النيل العظيم ليشاهدا معا معـالم مـصر         في على مركب  نزهة   فيحبها   ويص يأخذها من يدها  

ثارها الرائعة، وفجأة هبت رياح هوجاء عاتية اضطرب معها المركب اضـطرابا شـديدا،              وآ

 هذا البحـر الثـائر، ولمـا        في أخذ بيدها وتركها     الذيجانبها فلم تجد ذلك الشاب       إلىنظرت  

ا وصلت لربها أن ينقذها من هذا الموقف وبينمـا          وجدت نفسها وحيدة أخذت تبكى بكاءا شديد      

 بموجة عاتية عالية تأتى من بعيد، ترمقها بنظرها وهى تقترب شيئا فشيئا             إذ راكعة تصلى    هي

 عينيها ولـم    تغلقت أمرها لربها وأ   سلم ف  أمتارا قليلة  إالحتى لم يبق على ارتطامها بالمركب       

 تفاصيل  جلست على طرف سريرها تستعيد     . وكانت قد استيقظت فزعى من نومها      إالتفتحهما  

  : كذلك خطرت على بالها فكرة جعلتها تحدث نفسها وتقولهيهذا الحلم الغريب، وبينما 

 طرأت عليها وجعلتها تحـدث نفـسها بتلـك          التي الفكرة   هيفيا ترى ما     "!؟ولما ال "

  .الكلمات؟

ضجيجا وحيوية، ننتقـل     عالم آخر أكثر     إلىاآلن وعالمها المتأنق لنذهب     " أمريكا"لنترك  

 مـن  شعبي حي إلى عالم األزقة واألحياء الشعبية، ننتقل من قصر بأمريكا   إلىمن عالم القصور    

 إلى حضن الحضارة المصرية القديمة والحديثة جنبا        إلىأحياء مصر القديمة، من العالم الحديث       

 من وسامتها    تزيد  حيث تطالعنا وجوه مصرية أصيلة لفحتها الشمس ووهبتها سمرة خفيفة          ،جنب

ميزهـا الـروح الخفيفـة الجميلـة        تشوبها صنعة أو تكلف، جاذبية ت       ال التي الطبيعية   وجاذبيتها

 حـضن   إلـى  مصر، من حضن الحضارة الحديثة       إلىنقطع آالف األميال من أمريكا      . الصادقة

 إلـى لتكلف  الحضارة المصرية القديمة حتى نرى فروقا كثيرة بين العالمين، عالم يميزه النفاق وا            
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عالم يميزه الدفء والحب والطيبة الشديدة، عالم قوى يعرف حقوقه جيدا ويبذل كل غال ونفيس               

 أي عالم ضعيف ال يعرف حقوقه وان عرفها ال يبـذل            إلىمن أجل الحصول على هذه الحقوق       

  . بالقليل والعيش على القليلالرضا عالم يميزه جهد للحصول على تلك الحقوق فهو

 يسعى سـكانها علـى      التي من تلك األحياء المصرية الفقيرة       شعبي حي يفنحن اآلن   

 شئ حتى ترى الواحد منهم يمشى بـال وعـى           أيمعاشهم ليل نهار، شغلتهم لقمة العيش عن        

 يحصل عليها نهاية كل     التيال لتلك الجنيهات القليلة     إ يتخبط على غير هدى، ال يلقى باال لشئ       

ن يعولهم، ولكن ذلك لم يمنع أبناء تلك األحياء الفقيـرة           شهر حتى يسد رمق وجوع الكثير مم      

 من استجار بهم على ظلم وقع عليه وان كانوا هم المظلومين حقـا              من نجدة المحتاج ومساعدة   

 بلد ذاق الظلم بكل أنواعـه  في بلد لم يترك فيه الغنى شيئا للفقير، في بلد هان فيه كل شئ،    في

 صابرا ال يتمنى مـن      المصري اإلنسانهذا، وما زال    وأشكاله من قديم العصور حتى عصرنا       

ال يميز تلك األحياء    .  شئ وكل شئ   بأي حاله يسعى على رزقه وال يهتم        في أن يترك    إالربه  

 مـصر،   فـي  إال حيث تصبغه تلك األحياء بصبغة فريدة ال تجد لها مثيال            اإلنسان إالالشعبية  

 على الفقراء وان كان غالبية السكان من        يحمى الضعفاء ويحنو   فارسا   اإلنسانصبغة تجعل من    

  . تلك األحياءفيالفقراء ولكن درجة الفقر تتفاوت كثيرا 

 المـصري  الـشاب    : هذه الحكايـة   في اآلن أقدم لكم أحد الشخصيات الرئيسية        دعوني

.  والطيبة واإلخالص وشرب من أهلها الفتوة       تلك األحياء   خضم في نشأ وترعرع    الذي "محمود"

 ال  التـي كثيرا عن معظم شباب مصر الباحث عن الحرية والحياة الكريمـة            " مودمح"لم يختلف   

 يوم من األيام، ولم يتمن أكثـر مـن          في كرامة، لم تتخط أحالمه الشرعية       إهداريشوبها ظلم أو    

 وكيف يجد تلـك     ، يتمناها دائما وال يجدها أبدا     التي ويحفظ له الحياة الكريمة       وبه عمل يقتات منه  

 فـي  يوميا، وتداس األعراض باألقدام      اإلنسان لإلهانة  بلد تتعرض فيها كرامة      فيمة  الحياة الكري 

 كرامته وهو منذ أن يخرج من بيتـه صـباحا           اإلنسان بشكل مستمر، كيف يجد      عرض الطريق 

 فـي  كل لحظة وفى كل خطوة يخطوها، يمشى         في كرامته   إلهدارباحثا عن لقمة عيشه يتعرض      

اب والشتائم بين شخص وآخر بألفاظ يندى لها الجبين وقد يتعرض           الطريق فيسمع وابال من السب    

 من ساعة حتـى     ألكثر فينتظر   األتوبيس موقف   إلى سبب، يصل    أيهو شخصيا لتلك الشتائم بال      

 مـن فـرط     األتوبيس وقد يقذف خارج     يستطيع الركوب وعندما يركب ال يجد مكانا لقدم واحدة        

نتهاك أعراض النساء والبنـات، وعنـدما يـصل          يستغله بعض مرضى العقول ال     الذيالزحام  

 خائر   عمله إلى وحل به التعب الشديد فيصل       أنهك سينزل فيها يكون قد      التي المحطة   إلى اإلنسان

 كرامتـه   المصري اإلنسانكيف يحقق   ظر منه أن يؤدى عمله على خير وجه، و        نتفكيف ن  القوى

  . يع على هذا النحو الشنيوميعلى هذا الشكل وهى تهدر بشكل 
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قد انتهى من دراسته الجامعية منذ عام حيث حصل على درجة الليسانس            " محمود"كان  

من كلية اآلداب قسم اللغة االنجليزية وهو اآلن يبحث عن عمل شريف يضمن له لقمة العـيش   

 كانت  والتي" أم حبيبة " يستأجرها من صاحبة البيت الست       التي الشقة   إيجارويضمن له أن يدفع     

 منه شـفقة  اإليجار بعض األحيان تمتنع عن تحصيل   في كثيرا وكانت    اإليجار فيتتساهل معه   

يعلم ذلـك ويـدمى قلبـه شـعوره بـالعجز           " محمود"عليه وألنها تعرف ظروفه جيدا وكان       

وابنتهـا  " أم حبيبـة   "عيني في كان يراها    التي تلك النظرات    واالنكسار، وما كان يؤلمه أكثر    

 قلبـه   فـي  "حبيبـة  "ل يحمل" محمود"كان  .  الشفقة والعطف  معاني، نظرات تحمل كل     "حبيبة"

مشاعر رقيقة جميلة ال يستطيع أن يبوح بها وان كانت عيناه قد باحت بما لم يبح بـه لـسانه،          

 أحيان كثيرة عالة عليها ولذلك تجـد        في يستجدى أمها ويعيش     الذيوكيف يبوح لها بحبه وهو      

 في وجهه مظهرا من مظاهر الحياة وال ترى         فيلمح  دائما مهموما حزينا ال تكاد أن ت      " محمود"

  ".حبيبة" عندما تقع عيناه على إالوجهه االبتسامة أبدا 

 يعيش عالـة علـى     ال يجد عمال     الذي المصريمثله مثل كل الشباب     " محمود"أصبح  

، تجرح وجنتيه دموع من خناجر، وتقيد يديـه         قدمينغيره وأصبح كنبع من حزن يمشى على        

 قدميه وعينيه فـال يـرى، ماتـت         فييب تحرق جلده، يمشى بمسامير مرشوقة       أصفاد من له  

 الثقلين،  إلى قلبه ونعته غربة سوداء      فيأحالمه كأفراخ القطا نفقت يتيمة األبوين، مات الصبر         

وخيم الموت والكآبة على كل البيوت، ونصب خيوطه من أحزان العنكبوت، ونزع الرحمة من              

 المهد وليدة،   في كتاب الملكوت، وضاعت أمنيات      فيالمه  يأس آ ، سطر ال  القلوب ذو الجبروت  

 وليده، وغربت شمس الشرق بعيدة، وسطعت شمس الجهل على عقول           إمالقوقتل األب خشية    

 نفس المكان، حزن وألم مـا       فيبليدة، وقلب لنا ظهر المجن الزمان، وما زلنا منذ زمن نسير            

دخان، أقدامنا كلت وقلوبنا ملـت   ورماد وخيوطلحان، أحالمنا سراب زالت تعزف األنغام واأل

 لذة األبدان، شيوخ أضاعوا هيبتهم يتصرفون       في إال، شباب ال يرغبون     اإلحسانوال نجد حتى    

  تصرف الغلمان، فكيف الحياة لزهرة بين الجثث واألكفان؟

 في السنة النهائية    فيطالبا  " ماجد"، وكان   "ماجد" يدعى   فلسطينيصديق  " محمود "لكان  

 لوطنه ووطن كـل  الصهيونيكلية الحقوق، واعتاد أن ينظم ويقود مظاهرات للتنديد باالحتالل          

 وافتعل منها مظاهرة كبيـرة      إالولم يترك الفرصة حتى ولو كانت صغيرة        ،  "فلسطين"العرب  

أن يضمنه حرصا منها علـى      " محمود "لجنه بضعة أيام حتى تسمح الشرطة        بس تنتهيدائما ما   

 ومواثيق أال يعود لذلك مجددا ولكن هيهات هيهات فمـا أن            آخذة عليه عهود  و "ماجد"مستقبل  

 ولما ال وهو يحمل على عاتقـه همـوم بلـد            ، مجددا إليهمن حبسه حتى يعود     " ماجد"يخرج  

حريتهـا  " فلـسطين " بعد أن تحقـق      إالبأكمله، وقد أقسم أال يهدأ له بال وال تستساغ له حياة            
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 ليعـيش   يأتي عرض عليه أن     األمر بادئ   في" ماجد"ا تعرف على    لم" محمود"كان  . واستقاللها

 كيانـا   صارا الجامعة وفى البيت حتى      فيعلى الفور وأصبحا معا     " ماجد" شقته فوافق    فيمعه  

 بعام واحد وان كنت ال تـستطيع أن       " ماجد"يكبر  " محمود"واحدا ال يكادان يفترقان أبدا، وكان       

هما مضرب األمثال بـين      جمعت بين  التيصداقة  صارت ال  و تميز ذلك من فرط التشابه بينهما،     

  ".رب أخ لم تلده أمك"د على ألسنتهم القول الشائع دتر وكثيرا ما يأهل الحارة،

الصداقة ككرمة من أشجار الصفصاف واألرز، تنمو بين جذوعها زهـور نورانيـة             

بواب من ذهـب    يفوح منها عبير يمتزج بروائح المسك والعنبر، يحيط بها سياج من حرير وأ            

لبـه  أن يوزن مقدار الحب فـى ق      خالص وحراس كالمالئكة ال يسمحون ألحد بالدخول اال بعد          

ه الكوثر   نهر أرضه المرمر وماؤ    إلىن تأكدوا من ذلك أدخلوه      والتأكد من والئه واخالصه، فا    

. تلك هى الجنة، نعم جنة الـصداقة      . على قلب بشر  ه ثيابا من سندس واستبرق لم تخطر      وألبسو

فالصداقة كسراج من بنور يتدلى من سقف الحياة لينير الدروب ويرشد الـضال التائـه فـى                 

طرقات الزمن الملتوية المظلمة، وهى كطائر نورانى يحلق بجناحين من حـب وود يرفـرف               

تتدلى فى عنقود من شريان دافـق        آلف وتتقارب متالصقة كحبات العنب    بهما على القلوب فتت   

ئر الصداقة فى قلوب العشاق واألحباب، يدغدغ بمنقاره حـشايا تلـك            يعيش طا . بالدم والحياة 

القلوب فتحب وتصادق، ويجرح تلك الحشايا بمنقار حاد كالسكين فتكره وتتنافر، وهى كزهرة             

حمراء بلون الدم الدافئ ذات ريح طيب ومنظر براق، تنبض بالحياة وتتفتح للقلـوب الدافئـة                

فى قلوب محطمة معذبة فتدب فيها الحياة وتحيا علـى          وعطاشى الحب والصداقة، زهرة تنبت      

   .أن تجد السعادة المفقودة: أمل واحد

يخفف عنه همه ويـزيح     " ماجد"فكان  " محمود "لتلك الصداقة بمثابة طوق النجاة      كانت  

 الصبر ففرج اهللا قريب وما حل عسر اال تبعه يـسر            إلىعن قلبه تلك الهموم الثقال، ويدعوه       

  :ائماوكان يقول له د

  ." طوعا أو كرهاال تأس على ما فاتك، اصبر وال تستعجل الرزق فسيأتيك"

كربه وتخرجه من تلك الحالة التـى       " محمود"البسيطة تخفف عن    " ماجد"كانت كلمات   

 لكن ثقته بـاهللا وكلمـات       ،تسيطر عليه عندما يتذكر أنه بال عمل منذ ما يقرب من عام كامل            

تنسيه كـل همـوم     " حبيبة"ت مجرد نظرة صغيرة من      كان و .تخفف عنه الكثير  " ماجد"يقه  صد

   .الدنيا وتفتح كل أبواب األمل فى وجهه
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 غارقا فى أفكاره وهمومه جـاءه        مستلقيا فى حجرته على سريره     "محمود"وبينما كان   

من شرفة الحجرة ليرى من يطلبه، وما أن أطل من الشرفة           " محمود"، أطل   صوت ينادى عليه  

  :ى قائالحتى عاجله المناد

 ويرجوك فـى     ألمر هام  فى انتظارك على المقهى   " كمال "األستاذ": محمود"يا استاذ   "

  ."االسراع

أن يجلس عليه ويتجـاذب أطـراف       " محمود"صبى المقهى الذى اعتاد     " على"كان هذا   

اال  "ماجد"صاحب المقهى وكثيرا ما كان يشاركهم       " بيومى" والمعلم   "كمال "األستاذالحديث مع   

حيث يكون صباحا فى الجامعة ومساءا فى مقهـى النـت     ال يساعده على ذلك   " ماجد"ت  أن وق 

رفض أن يعمل فى نفس المكان بسبب ما يرتكب فيه من موبقات            " محمود"وكان   الذى يعمل به  

 محظورة تتيح لهم االلتقاء بفتيـات       حيث اعتاد الشباب من مرتادى المكان الدخول على مواقع        

وذلك نتيجة لعجز الشباب عن الزواج الرتفـاع تكاليفـه          " جنس الشفهى بال"وممارسة ما يسمى    

 من عمره، يمتاز بالثقافة     رابعرجل تخطى العقد ال   " كمال "األستاذو .ومغاالة اآلباء فى المهور   

الجلوس على المقهى فى أوقات فراغه يتناقش مع        " كمال "األستاذالعالية والذكاء الشديد، اعتاد     

البالد وما يحدث على الساحة المحلية والعالمية، ويمتاز بآرائه الجريئـة           الموجودين فى أحوال    

ولسانه السليط الذى لم يسلم منه أحدا ومع ذلك فهو طيب القلب، يحبه كل مـن فـى الحـارة                    

ويحترمونه ويقدرونه أجل تقدير ولذلك فهم يستشيرونه فى كل أمورهم وال يقدمون على خطوة              

  . والمساندة المستمرةدهم ويقدم لهم الدعمفى حياتهم اال كان معهم يرش

 األسـتاذ مالبسه على عجل وهو يفكر ويتساءل عن السبب الذى دفع           " محمود"ارتدى   

السلم فى قفزة واحدة واتجه مباشـرة       " محمود"نزل  .  على هذا النحو   أن يرسل فى طلبه   " كمال"

 المقهـى ووجـد     إلى" مودمح"يسكن فيه، وصل    ى ال يقع بعيدا عن البيت الذى         المقهى الذ  إلى

فى انتظاره فى مكانه المعتاد فى أحد أركان المقهى وتوجه اليه على عجل ثـم               " كمال "األستاذ

  :ألقى عليه السالم وبادره سائال

  ."!بأنك تنتظرنى ألمر هام" على"رنى ؟ لقد أخب"كمال"خيرا يا استاذ " 

أن يـستدعى   " كمال "اذاألستولعلك عزيزي القارئ تريد أن تعرف السبب الذى دعا           

على شوقه وأترككم بدورى على شوقكم لنعود       " محمود"على هذا النحو، ولكن لنترك      " محمود"

 الـشقة   إلـى  شقته انما    إلىولكننا هذه المرة لن نذهب      " محمود" البيت الذى يسكن فيه      إلىمعا  

حديث الذى يـدور    لنسمع معا ال  ومع ابنتها،   " أم حبيبة "المقابلة حيث تسكن صاحبة البيت الست       

  :بينهما

  "ماذا تقولين يا أمى؟"
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  " لقد سمعت ما قلته جيدا، فما رأيك؟"

  :ويزداد وجهها احمرارا وبعد تلعثم قالت" حبيبة"يزداد ارتباك 

  "رأيى فى ماذا؟"

سادت فترة من الصمت بينهما واألم تحدق فى وجه ابنتها التى ال تستطيع أن تخفى               

  : األم حديثها قائلة الشديد ثم استأنفتارتباكها

 "محمـود "ال تحاولى االنكار فأنا أعلم تمام العلم أن هناك شيئا ما ينمو بينك وبـين                ": 

  ."جارنا

بصرها وفقدت القدرة على مواجهة أمها وتجنبت        احمرارا وزاغ " حبيبة"اشتعل وجه   

ى تأكدت بما    هذه الحالة من االرتباك حت     علىوقفت األم تراقب ابنتها وهى      .  عينيها إلىالنظر  

  :ال يدع مجاال للشك أنها كانت صائبة وقالت

  " أرأيت كيف أصابك االرتباك واحمر وجهك خجال؟"

شجاعتها وحاولت أن تتكلم ولكن أمها استوقفتها باشارة من يدها      " حبيبية"استجمعت  

  :وقالت

ى شاب ال غبار عليه فهو طيب القلب وعل       " امحمود"ان  . لمى، بل اسمعينى جيدا   ال تتك "

  ..."خلق حسن ولكن

حتى تنتهى أمها من كالمها بل غلب شوقها حياءها وقالت بنبـرة            " حبيبة"لم تنتظر   

  :فيها استعطاف

  "!ولكن ماذا يا أمى؟"

سادت بينهما فترة أخرى من الصمت ولكنها لم تدم طويال هذه المرة بعد أن ظهر كل                

قـد سـلمت    " حبيبة"يقنت أن   اقع وأ  الو األمرعن أمها وبعد أن سلمت األم ب      " حبيبة"ما أخفته   

وازدادت حيرتها وغيرت من موقفها فأصبحت أكثر رفقـا بابنتهـا وأكثـر             " محمود "لقلبها  

  :تفاهما وقالت بقلب رقيق

  ." ويجب أن تقدرى ذلكأخشى عليك يا ابنتى"

  : وأرادت أن تستثمر ذلك فقالتأن موقف أمها بدأ يضعف" حبيبة"أحست 

 س لى فى هذه الحياة سواك، وأنا أقدر كل ما تفعلينه من أجلـى             تعلمين يا أمى أنه لي    "

  ." يتعلق بقلبى، وأنا لم أرتكب شيئا أخجل منه، فماذا أفعل؟األمر ليس بيدى، ولكن األمرولكن 



 - ١٥ -

لـك   والتى بدورها لـم تتما     تلك الكلمات وارتمت باكية فى حضن أمها      " حبيبة"قالت  

  :م قالت األنفسها من البكاء، وبعد أن هدئا

، ولكن أال يجب عليك أن تتأكدى مـن شـعور           حسنا يا ابنتى ان كان هذا ما تريدين       "

 ابنتى لعاطل فان كان يريدك فعليـه أن         ننى لن أعط  ثم ا  ؟قبل أن نقرر أى شئ    نحوك  " محمود"

  ."يجد عمال يعتمد عليه

 أيقظ  فرحا من كالم أمها وغشيتها السعادة الفائقة وان كان كالم أمها قد           " حبيبة"طارت  

  :بينها وبين نفسها هاجسا فى نفسها وتساءلت

  ".؟توهم ذلكيحبنى أو أننى أ" محمود"وماذا لو لم يكن "

   .لتعرف حقيقة شعوره نحوها" محمود"أن تواجه " حبيبة"ا قررت ومن هن

فى مقهـى المعلـم     " كمال "األستاذكنا قد تركناه مع      بعد أن    "محمود "إلىاآلن لنعود   و

قد أرسل يـستدعى    " كمال "األستاذادا أن يتجاذبا أطراف الحديث، وعلمنا أن        حيث اعت " بيومى"

 الهام؟ وكان هذا هو نفس الـسؤال الـذى سـأله            األمرألمر هام فيا ترى ما هو هذا         "محمود"

أن يلهب حمـاس    " كمال "األستاذ؟ تعمد   "كمال "األستاذ فكيف كان رد     ،"كمال"لالستاذ  " محمود"

  :مباشرة بل سأله قائالفلم يرد عليه " محمود"

  "؟ هل وفقت فى الحصول على عمل؟"محمود"كيف حالك يا "

" كمـال  "األسـتاذ بل حاول أوال أن يستشف مـن نظـرات            بالرد "محمود "لم يسرع 

 لم يدم صـمت     ؟األمرفى اخباره بهذا    يحاول أن يخبره به ولماذا يتباطئ       وتعبيرات وجهه ما    

  :طويال بل رد قائال" محمود"

  أنـت   عثرت على عمل فستكون    ، ولكنى لم أجد عمال بعد، وان      ير والحمد هللا  أنا بخ "

  "؟"كمال"أول من يعرف ذلك فلماذا تسألني هذا السؤال يا استاذ 

 اثارة، ولكنه الحظ ضـيق      األمرفى الرد مرة اخرى حتى يزيد       " كمال "األستاذتباطئ  

  : وقالاألمل من جديد" محمود"فابتسم ابتسامة بعثت فى نفس " محمود"

  مهـام  لقد وجدت لك عمال، وصاحب العمل ينتظرنا اآلن حتى يراك ويحـدثك عـن             "

  ."عملك الجديد

على هذا النحو حيث ظل صـامتا       " محمود"أن يكون رد فعل     " كمال "األستاذلم يتوقع   

 األسـتاذ  اال صـوت     ، ولم يوقظه من هذه الحالـة      شرد بتفكيره بعيدا  بكلمة واحدة و  ولم ينطق   

  : وقالاألمرلرشده وأدرك " محمود"ثاب .  عليه ويسأله عما أصابهينادى" كمال"

  ."فأنا أكاد ال أصدق وأخشى أن أفقد هذه الفرصة" كمال"اعذرنى يا استاذ "



 - ١٦ -

 فأنا أثق بك كل الثقة وأعلم أنك ستتمسك بهذه الفرصة ولن            "محمود"ال تخش شيئا يا     " 

  ."تفوتها أبدا

فكالم العالم كله ال يكفيك قدرك ومهما فعلت فلن         " لكما"ال أدر ماذا أقول لك يا استاذ        "

  ." من أجلىهأعادل أبدا ما فعلت

  ."واذهب لتستعد لهذه المقابلة وسأنتظرك هنا" محمود"كفانا كالم يا "

وهبتـه الـسعادة    كأنمـا   " محمود"ينتهى من كالمه حتى انطلق      " كمال "األستاذلم يكد   

  .يطلب المجد والعزة والكرامةجناحي نسر يحلق بهما فى السموات العال 

 عن  اآلن ويسيطر عليك لمعرفة ولو شئ قليل      أعتقد عزيزى القارئ أن الشوق يأخذك       

 مكان آخر وأحداث    إلى بشئ اآلن وانما سنذهب معا        لك الجديد ولكننى لن أبوح   " محمود"عمل  

مظاهرة،  جامعة القاهرة لنشارك فى مظاهرة، نعم لنشارك فى          إلىأخرى، وهذه المرة سنذهب     

 ونتفاعل معها جنبا    فهذه المرة لن نكتف بالمشاهدة ولن نكتف بالقراءة بل سنشارك فى األحداث           

، فان كان لم يقدر لنا أنا وأنت أن نشارك فى مظاهرة قبل ذلك فى                جنب مع أبطال الرواية    إلى

 زمن قيدت فيه الحريات لنشترك اآلن بقلوبنا على أوراق تلـك الروايـة، هيـا لنلـتحم مـع                  

 هـو   كان هذا . "المسجد األقصى ينادى ليرحل الصهاينة عن بالدى      "المتظاهرين ونردد معهم    

الذى أشعل هذه المرة مظاهرة ضخمة جابت أنحاء الجامعة وشـارك           " ماجد"ل الهتاف المحبب 

أن يخرج بالمظاهرة من الحرم الجامعى ولكنـه لـم          " ماجد"فيها اآلالف من الشباب، وحاول      

ألن السلطات قد جندت اآلالف من قوات األمن المركزى لمنع مثـل تلـك              يستطع هذه المرة    

يشعر بالفشل وأحس أن المظاهرة     " ماجد"وهذا ما جعل     الشوارع،   إلىالمظاهرات من الخروج    

عدة أيام لم تؤت ثمارها، وربما إحساسه هذا نابع من اشتياقه لزنزانته التى اعتاد أن يقض فيها                

  !بعد كل مظاهرة، ربما

 الحارة وبينما هو فى الطريـق       إلىمن الجامعة عائدا    " ماجد"هت المظاهرة وخرج    انت

.  المتحف المـصرى   إلى الطريق الذى يؤدى     إلى الذى طلب منه أن يرشده       قابله سائح أمريكى  

لألمريكان أن يدله على الطريق وشجعه كرمه العربـى أن يأخـذه اليـه              " ماجد"لم يمنع كره    

  : الفرصة ودار بينهما هذا الحديثهذه" ماجد"بنفسه، واستغل 

   ." هنا؟إلىما الذى أتى بك " :  ماجد

  ."ما هذا السؤال؟ ":  السائح

  ."هل تحب هذا البلد؟: أقصد"
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  :نظر اليه السائح فى عجب ودهشة وقال بعد تفكير

  ."نعم، أعتقد ذلك": 

   ."ولماذا كل هذا التردد؟": 

  ."ها كحبى لبلدى أمريكا انها بالد جميلة، ولكن لن أقول أننى أحب": 

  ."آه فهمت ولكن هل تعتقد أنك تحب بلدك كما يجب؟": 

  :نظر اليه السائح مرة أخرى فى استنكار وقال بنبرة فيها غضب

   .!"بالطبع": 

  ."لو حدث أن بلدا ما احتل أمريكا فماذا أنت بفاعل؟: اذا قل لى": 

  ."سأضحى بنفسى فى سبيل الحرية، فى سبيل الوطن": 

  "هل يحب الفلسطينى وطنه؟:  سؤال آخرإلىجميل، وهذا يدفعنى ": 

بدأ الضيق يظهر على السائح وازداد غضبه ولكنه مازال يسيطر على أعصابه فـرد              

  :قائال

  ."وهل يوجد من ال يحب وطنه؟"

لغايته واستدرج السائح بأسئلته حتى يصل لهدفه وفجأة ارتفعت         " ماجد"أخيرا وصل    

  :سائل منكراوت" ماجد"نبرة صوت 

  !" لماذا تنكرون على الفلسطينيين حق الدفاع عن وطنهم؟إذا"

  :لم يخرج السائح عن هدوئه ولم ينفعل بل رد قائال

فى الحقيقـة   : ، وسأتحدث معك بكل صراحة     كل هذه األسئلة   ى تسألن اذااآلن فهمت لم  "

ننا نصدق قادتنـا فهـم     يكان ال نكره أحدا وال نعلم من يحبنا أو من يكرهنا، ولك           األمرأننا نحن   

يعلمون أكثر وعندما يحذروننا من شئ أو من أحد ما فعلينا تصديقهم، فلماذا نكذبهم ونـصدق                

  ." واعلم أننا لسنا مسئولين عما يرتكبه النظام من حماقات؟غيرهم

  "؟معك حق، لماذا تصدقوننا نحن وتكذبون قادتكم"

لذى ال طائل منه فأشار للسائح      ر ا أن يستمر أكثر من ذلك فى هذا الحوا       " ماجد"لم يشأ   

   .وانصرف  مكان المتحف المصرىإلى

ليسأل عـن   " بيومى" البيت مر بمقهى المعلم      إلى الحارة وفى طريقه     إلى" ماجد"توجه  

مقابلة شـخص مـا     قد ذهبا معا ل   " كمال "األستاذو" محمود"بأن  " بيومى"فأخبره المعلم   " محمود"

ذلك حتى طار فرحا وانفرجت     " ماجد"عمل وما أن سمع     فى الحصول على    " محمود "لليتوسط  



 - ١٨ -

 أربـع   إلـى  الـوراء،    إلىويحقق مراده ورجع بذاكرته     " محمود" ودعا اهللا أن يوفق      أساريره

ألول مـرة   " محمـود "سنوات مضت عندما كان يخطو أولى خطواته فى الجامعة عندما قابل            

يسأل عـن مـدرجات   " ماجد"معا وكان فى السنة الثانية فى كلية اآلداب والتقيا     " محمود"وكان  

وحصل له على جدول المحاضرات بل وعرفه ببعض الزمالء         " محمود"الفرقة األولى فأرشده    

" محمود"ثال بين الطالب مما شجع      وسرعان ما نمت بينهما صداقة قوية صارت مضرب األم        

من " ماجد"اد  ع. ليسكن معه فى نفس الشقة حتى يكونا معا وفى كل األوقات          " ماجد"على دعوة   

 البيت وفى قلبه مشاعر مختلطة من قلق وأمل، قلق          إلىذكرياته واحتسى قهوته وغادر المقهى      

   .وأمل أن يحقق اهللا هدفه ويوفقه فى مسعاه للحصول على عمل" محمود"على 

 واستلقى علـى     مشحون ص من مالبسه ومعها إرهاق يوم      شقته وتخل  إلى" ماجد"صعد  

الباب فذهب ليرى من الطارق     وما كاد يفعل حتى سمع طرقا خفيفا على         السرير استعدادا للنوم    

" محمـود "فأخبرها أن   فى حياء وشغف    " محمود"تعتذر عن اإلزعاج وتسأل عن      " حبيبة "بفإذ  

وأنهما قد ذهبا لمقابلـة صـاحب       " كمال "األستاذعلى وشك أن يحصل على عمل عن طريق         

وأخبرت العيون عن   " ماجد"أن تخفى فرحتها عن      "حبيبة"لم تستطع   .  وسوف يعود قريبا   العمل

وازدادت سعادته ألنـه يعلـم      " محمود"تجاه  " حبيبة"حقيقة شعور   " ماجد"مكنون القلب وأدرك    

" حبيبة"أحست  .  هذه البشرى  إليهقريبا ليزف   " محمود"لها وتمنى أن يعود     " محمود"مقدار حب   

 مكنـون تجـاه     علم ما بقلبها من حب    قد كشف سرها و   " ماجد"باالرتباك والخجل وأدركت أن     

   .فاستأذنت فى االنصراف وهى تلملم نفسها وتحاول أن تدفع الخجل عنها "محمود"

 القـصور   إلى، نترك الحارة والحضارة القديمة لنعود        حيث بدأنا قصتنا   إلىنعود اآلن   

النجمـة  " أمريكـا "، أمريكا البلـد و    "أمريكا" أمريكا و  إلى، نعود مرة أخرى     والحضارة الحديثة 

الحزن التى  حالة  الها فكرة رأت أنها ستخرجها من        والتى تركناها وقد خطرت على ب      المشهورة

، كان قد اعتراها هاجس غريب، وطرأ على تفكيرها انقالب حـاد           سرتهاأصبحت عليها هى وأ   

 ستعدت للقيام بمغامرة خطيرة   قرارا فى نفسها أن تقوم برحلة أشبه برحالت السندباد وا         وأخذت  

نما رأت فى هذه المغامرة ما قد يجدد حياتها ويعطيها األمل فى الـسعادة              م تعبأ لخطورتها، ا   ل

 بالغربة عن   إلحساسها إنما التى باتت بعيدة المنال ليس من نقص فى األموال وال فى الشهرة،           

وقيد رغبتهـا فـى     نفسها، نفسها التى سجنتها الشهرة، وباتت الشهرة كطوق لف حول رقبتها            

ق والحرية، وها هى قد قررت أن تنزع هذا الطوق، وتتخلص من شـهرتها وأموالهـا       طالاالن

 .رغبة فى التحليق بعيدا عن األرض ال يعوقها عائق وال يحول بينها وبين االنطـالق حائـل                

وأخبرتهما بما يدور فى رأسها وأنها قررت أن تقوم برحلـة           ولذلك فقد اجتمعت بأمها وأختها      

، ع بالحرية أليام قليلة هى مـدة الرحلـة        توشهرتها وأموالها حتى تستم   تتخلى فيها عن اسمها     
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النفـاق والريـاء     عادية، وستحيا حياة طبيعية خاليـة مـن          كإنسانةستعيش تلك األيام القليلة     

، قررت أن تطيـر     والتصنع، وستخلع الرسميات وتضعها جانبا حتى ال تقيدها وتعوق حركتها         

   . وحلمت بهايهاإل طالما اشتاقت التي الحرية إلى

، ولم تسمع منهما أى      ألمها وأختها بكل ما فكرت فيه وجال بخاطرها        "أمريكا "أفضت

وظلتا صامتتين ال تتكلمان وال حتى همسا، ولم تستطع أمها أن تمنع دمعة             اعتراض أو تعليق،    

 إليهـا " أمريكـا "، فأسـرعت    لم تتمالك نفسها من البكاء    ، و سقطت من عينيها على غفلة منها     

 أختهـا لتـرى تـأثير       إلىبين ذراعيها وطمأنتها حتى توقفت عن البكاء، والتفتت         احتضنتها  و

، وبعد فترة من الصمت سألتها أختها سـؤاال         كالمها عليها ولكنها لم تستطع أن تتبين رد فعلها        

  :وقالت

  "وأين ستكون هذه الرحلة؟"

 ومـساندتها   دعمها قد قدرت موقفها وأعطتها   لما أدركت أن أختها     " أمريكا"ابتسمت  

  :فيما تنوى القيام به وأجابتها بكل ثقة

  ."مصر"

بالـذات،  " مصر"لم تشأ أختها أن ترهقها بكثرة األسئلة ولذلك لم تسألها لماذا اختارت             

  :ولكنها أظهرت لها دعما كبيرا واحتضنتها فى حنان وقالت لها

له أن أتمنـى لـك      أعلم أنه لن يثنيك عن عزمك أى شئ ولذلك كل ما أستطيع أن أفع             "

  ." وأدعو اهللا أن يحفظكالسالمة من كل شر

، بل توقعت أن يرفضا     أن تحصل على دعم أمها وأختها بهذه السهولة       " أمريكا"لم تتخيل    

لمثـل هـذه    " أمريكـا " بحاجة   إحساسهما ، ولكن ما دفعهما للموافقة بهذه السهولة      هذه الفكرة تماما  

  . ارتكاب حماقات قد يندمون عليها جميعاإلى بالملل اسهاإحسالرحلة حتى ال تخسر نفسها ويجرها 

وكانت قد قـررت أن تخبـره       " ستيف"مدير أعمالها وكاتم أسرارها     " أمريكا"استدعت  

 فهى   ولم ال وهو ساعدها األيمن، ال بل أكثر من ذلك          طها حتى يساعدها على تنفيذها    بكل خط 

جوارحه، وكثيرا ما باح لها بما يحمله قلبه        يحبها حبا ملك عليه كل      " ستيف"تعلم تمام العلم أن     

 وكانت تغير موضوع    فكانت تتهرب منه وتتحجج بحجج واهية حتى ال تواجهه،        من حب طاغ    

 وما يشعر به تجاهها حتى يأس منها ومن حبهـا وكـرس             طرق للكالم عن حبه   الحديث كلما ت  

فاستعارت " أمريكا"لقب  هو من أطلق عليها     " ستيف"، وكان    رضاها إاليطلب  نفسه لخدمتها، ال    

ء جـا  ."أمريكا" وصار اسمها    الحقيقي أن نسى الناس اسمها      إلىالصحافة هذا االسم ونادتها به      

 إلـى استقبلته وحيته ودعتـه     .  ويتحدث معها  "أمريكا"تسبقه رغبة شديدة فى أن يرى       " ستيف"

  :ا هذا الحوار ودار بينهم ولكنها تملصت منه كعادتها حاول أن يعبر لها عن شوقه،الجلوس
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  " عليه؟ىتطلعين العاجل الذى تريدين أن األمرما هو  ":  ستيف

  "!؟ أن انتهى من كالمى، اتفقناإلى أي سؤال  جيدا، وال تسألإلىاستمع  ":  أمريكا

  ."حسنا، هات ما عندك ":

  ."لقد أرسلت اليك اآلن ألننى اتخذت قرارا وأريد أن أطلعك عليه: "

   "ناء عنى؟ماذا؟ هل قررت االستغ: "

 أوال يجب أن تعدنى أال تخبر أحدا بما ستـسمع         . ال تكن سخيفا واسمعني جيدا    : "

  ."اآلن منى

  ." جد خطيراألمريبدو أن : "

  "؟هل تعدنى: "

  ."نعم بالطبع: "

  ." مصرإلىلقد اتخذت قرارا بالسفر . حسنا: "

  ."مراألمن هذا  لقد تصورت أن الموضوع أخطر بكثيروما الغريب فى ذلك؟ : "

  ."األمر لو انتظرت قليال ألدركت خطورة ألم أطلب منك أال تقاطعنى؟: "

  ."أكملى. آسف: "

 ، سأسافر بال ضجيج،   الى مصر وأترك ورائى اسمى وشهرتى وم      إلىسأسافر  : "

 النجمـة   آخر غير  إنسانسأكون فى مصر     ،باسم جديد وهوية جديدة وشكل جديد     

  "بعنى؟هل تتا ،المشهورة التى يعرفها الجميع

   ."نعم ولكنى ال أفهم شيئا: "

 أن تقـوم   المهم أن هناك بعض الترتيبات التى أريدك      ال داعى ألن تفهم شيئا،      : "

  ."بها

  ."تحت أمرك: "

فى هذه   أعلم أننى أستطيع االعتماد عليك    و أريد هوية جديدة وجواز سفر جديد     ": 

  ."األمور

  ."خادمك المطيع يا سيدتى: "
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واستدعت على الفور أحد خبراء فن الماكيـاج        " ستيف" الحديث مع    من" أمريكا"انتهت  

، فكان فى بعض األحيان يغير من شـكلها تمامـا           فى المسرح " أمريكا"والذى اعتاد العمل مع     

" أمريكـا  "إليه، وهذا ما تسعى      الشخصية التى تقوم بدورها على المسرح      إلىحتى تبدو أقرب    

 إلـى ك ال يشك فى أمرها أحد عندما تتنقل من مكان           اآلن حتى تخفى شخصيتها الحقيقية وبذل     

وتم لها ما أرادت وغير خبير الماكياج فى شكلها تمامـا حيـث             . آخر فى أمريكا أو فى مصر     

 لون شعر بنات الشرق وارتدت عدسـات سـوداء          إلىصبغ شعرها األشقر بلون غامق أقرب       

االستعداد للقيـام برحلتهـا وال       وأصبحت اآلن فى أتم      .أخفت تماما لون عينيها األزرق الفاتح     

تنتظـر  " أمريكـا "جلـست   .بالهوية الجديدة وجواز السفر الجديد    " ستيف" أن يأتيها    إالينقصها  

 أن تحصل على هويتها الجديدة وجواز السفر ثـم          إالعلى أحر من الجمر فلم يبق لها        " ستيف"

جلست تنتظـر   . ا على بال  تنطلق فى المغامرة التى انتظرتها طويال والرحلة التى لم تخطر له          

فى حيرة وقلق، تفكر فى األيام القادمة وتفكر فيم ستفعله فى مصر وكيف ستقضى وقتها بعيدا                

 وكيف ستتنقل بين الناس دون حيطة أو حـذر ودون           عن أعين الناس وخاصة المتطفلين منهم     

ألحد ة، حراس ال يسمحون     رجال ال يعرفون الرحم   أى حراسة وهى التى تعودت أن يحرسها        

 أن تستمر فـى     إالسيطر عليها التفكير والقلق وفكرت فى التراجع لكنها أبت          . أن يقترب منها  

مخططها وأبت اال أن تحقق ولو جزء يسير من حريتها المفقودة وأبت اال أن تحطم ذلك القيد                 

، الحديدى الذى أدمى يديها، وتدمر ذلك الطوق الذى خنقها وكاد أن يمنع عنها الهـواء النقـى                

 لكنه استحال عليها وصعب عليها الحصول عليه بـالرغم مـن            إنسانذلك الهواء المتاح لكل     

 لم تكن واثقة من نتائج هذه       .شهرتها وقدرتها على تحقيق ما تتمناه وكل ما ترغب به أو تريده           

، ولـم تعبـأ ألى       فى تغيير طريقة حياتها حتى ولو أليام قليلة معـدودة          إالالمغامرة ولم تفكر    

، ولذلك فقد اتخذت قرارهـا ولـن        قد تحدث أو أى مشاكل قد تنجم عن هذه الرحلة         عوارض  

  .األمرتتراجع عنه مهما كلفها 

أن هناك اجتماعا يـتم     ، على جانب آخر،     رحلتها، نجد  فى   تفكر" أمريكا"وبينما تجلس   

 إلـى للدعاية   حيث سيتخذ قرار فى خطة أعدتها الوزارة         يكيةاألمر فى مبنى وزارة الخارجية   

لمرة أال   تغيير النظم فى بعض البالد النامية وقررت هذه ا         إلىسياسة الواليات المتحدة الداعية     

 ويعقد هذا   ،شخصية أمريكية شهيرة  بل قررت أن يقوم بهذه المهمة       تكون الدعاية بشكل رسمى     

االجتماع الختيار هذه الشخصية والتى من المفترض أن تقوم بجولة فنية ولكنها فـى الحقيقـة                

 الطريقة لها تأثير أكثـر قـوة مـن الطـرق            هذه، وقد رأى المسئولون أن      ياسية غير معلنة  س

 والمغلفة بقسوة السياسة وخداعها، وقد رأى كل من فى االجتمـاع أن هنـاك               التقليدية األخرى 

شخصا واحدا يليق بهذه المهمة، وهذا الشخص الذى لم يختلف عليه اثنان هو النجمة المشهورة               
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 جانب أعمالها الفنية المختلفة تقوم بأعمال اجتماعيـة ونـشاطات سياسـية             إلىنها  أل" أمريكا"

 كما تم تكريمهـا فـى       "مبعوث خاص لرئيس الجمهورية   " حتى أنها حصلت على لقب       متنوعة

فعال فى فوز   ، كما ساهمت بشكل      لمساهماتها فى الدعاية لسياسات أمريكا     العديد من المناسبات  

هـى  " أمريكا. " بفضل جهودها ودعمها المادى والمعنوى     ات الرئاسية  باالنتخاب لىاالرئيس الح 

" أمريكـا "وفى نهاية االجتماع قرر المـسئولون دعـوة         .  لهذه المهمة الكبيرة   المثاليالشخص  

 والغرض من هذه الرحلة هو دعوة       .رحلةلالجتماع بها فى أقرب وقت لالتفاق على برنامج ال        

ى المقابل تحصل هذه الدول على مـنح ال تـرد أو قـل              بعض الدول لتأييد اتجاهات معينة وف     

   .رشوة غير معلنة

فى مأزق شديد فكيف ستقوم بمغامرتها التى أعـدت         " أمريكا"انفض االجتماع واضعا    

؟ ماذا ستفعل؟ هل تؤجل مغامرتها؟      ته تكلف برحلة أخرى وفى نفس التوقيت       وفى الوقت ذا   لها

 رد فعلها على هذا الخبـر وكيـف ستتـصرف            لنذهب أوال لنرى   أم ترفض طلب المسئولين؟   

 لمقابلة المسئولين   لها موعدا  وحدد   األمر وأخبرها ب  اتصل بها سكرتير وزارة الخارجية     حياله؟

كان لهذه المكالمة    .وشدد عليها أال تتأخر ألن السيد وزير الخارجية سيكون حاضرا لالجتماع          

دت ضربات قلبها مـن الـضيق       وازدا  فقد عال وجهها االضطراب،    "أمريكا"تأثيرا كبيرا على    

 لتخفف عن نفسها وقع هـذه الـصدمة وهـذا الخبـر             ، وأحست برغبة فى الصراخ    والغضب

 لم تدر ماذا تفعل، وكيف ستتصرف، وهل ستتخلى عن هذا           .المفاجئ الذى حل بها كالصاعقة    

تنهزم ولم  ، لم   لن تستسلم، ولن تخضع لهذا القيد مرة أخرى       . الحلم الذى راودها بالحرية؟ كال    

، وازدادت تصميما على القيـام      يهزها هذا الخبر وازدادت رغبتها فى أن تخوض هذه التجربة         

تجد نفسها فـى     بالرحيل حتى ال تضعف أو أن        اإلسراع، وأدركت أن عليها     بما عزمت عليه  

  .نفس الدوامة السابقة

لجديدة  الهوية ا  إعدادع فى    وطلبت منه أن يسر     وشرحت له ما حدث    "ستيف" ب اتصلت

" ستيف" وعدها   . ألنها يجب أن تسافر فى أقرب فرصة حتى ولو تم السفر الليلة            السفروجواز  

، وأخبرها أنه رتب لها كل شئ، واتفق مع شركة سياحة           أن تكون األوراق جاهزة صباح الغد     

 الفندق الذى ستسكن فيه مـدة       إلى مندوبا ليستقبلها فى المطار ويقلها       إليهافى مصر أن ترسل     

  .ائها فى مصربق

 ومعه األوراق الالزمة وتذكرة السفر وكانت الهويـة         ىالصباح اليوم الت  " ستيف"جاء  

وأثناء وجودهـا   من اآلن    وهو االسم الذى سنعرفها به       "آن باتريك "الجديدة وجواز السفر باسم     

  بشكلها الجديد حتى ال تثير الـشكوك والظنـون         القصرلم ترد أن تخرج من باب        .فى مصر 

، وتم لها ما أرادت      القصر  باب ان تختبئ فى صندوق سيارته حتى يتجاوز      أ" ستيف" من   فطلبت
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وصال . واستطاعت أن تخرج من القصر دون أن تثير انتباه الحراس المنتشرين فى كل مكان             

كـان  .  وتركها وانـصرف   حتى ال يثير وجوده معها أية شكوك      " ستيف" المطار ثم ودعها     إلى

ـ  وكانت تخشى أن يكتشف أمرها فى المطار أو أن تك          القلق" أمريكا"يبدو على    شف أوراقهـا   ت

 ولكن كل شكوكها قد زالت لما وضعت قـدميها علـى مـتن              المزورة قبل أن تستقل الطائرة    

 وهـا هـى اآلن      . مـصر  إلى متجهة    فى السماء   الطائرة الطائرة واطمأنت تماما عندما حلقت    

وتحلم بذلك الشاب المصرى الذى رأته فى        واالنطالق   تجلس على مقعدها تمنى نفسها بالحرية     

    .منامها وتحلم بنزهة فى النيل الخالد تحت ضوء القمر المكتمل

من مشوارهما الـذى     "كمال "األستاذو" محمود" الحارة حيث عاد     إلىلنعود مرة أخرى    

على وظيفة مندوب فى شركة سياحة ألنه يجيد اللغة اإلنجليزية          " محمود" وحصل   كلل بالنجاح 

ال " محمود"وكانت فرحة   . الىتفق مع صاحب الشركة على أن يبدأ العمل فى صباح اليوم الت           وا

ليبشره بهذا الخبر   " ماجد" صديقه   إلىبهما  يضاهيها فرحة وتمنى أن يهب اهللا له جناحين ليطير          

 "حبيبـة "أمام سلوى نفسه وشقيقة روحـه       الرائع وتمنى أن يغمض عينيه ويفتحهما ليجد نفسه         

 اآلن بعد أن حصل      فلم يعد هناك أى عائق بينهما       قلبه من حب وشغف     بمكنون ى لها حتى يفض 

، هذا العمل الذى سيحلل عقدة لسانه        طابور العاملين  إلىعلى عمل وخرج من طابور العاطلين       

 فى رأيه من هو أفضل       تستحق  والتى لتى عقدها شعوره بعدم جدارته بهذه الجوهرة النفيسة       وا

بـأن يتقـدم    عد أن حصل على العمل الذى انتظره طويال اتخـذ القـرار             واآلن ب . منه وأجدر 

 الحـارة   إلى" محمود" ولذلك ما أن وصل      .لخطبتها ويبوح لها بكل ما فى قلبه من حب وشغف         

أوال ليبـشره   " ماجد" البيت ليرى صديقه     إلىواتجه  بعد أن ودعه وشكره     " كمال "األستاذترك  

 من شـدة الـسعادة،      اب ودخل على عجل يكاد يطير عاليا      فتح الب . بما يحمله من أخبار سعيدة    

  واحتـضنه  قظه من فرط سـعادته     حتى يستيقظ من النوم بل أي      هولم ينتظر " ماجد"دخل حجرة   

  : واحتضن صديقه ورفيقه وهنأه وابتسم قائالفرحا" ماجد" فطار وقص عليه ما حدث

  ." لك خبرا ساراأحملوأنا "

تعمد أن يتأخر عليه بالرد حتـى       " ماجد"يه، ولكن   أن يخبره بما لد   " محمود"استعجله  

 ألنه لـم يعـد       على الفور  األمر ب يخبرهألح عليه أن    " محمود" ومتعة ولكن    إثارة األمريزيد  

  :األمروقرر أن يطلعه على " ماجد"أشفق عليه .  فى يوم واحداإلثارةيتحمل كل هذه 

  ."هناك شخص ما يحبك ويخفى عنك هذا الحب"

  "ون هذا الشخص؟ماذا؟ ومن يك"

  ."وأنت أيضا تحبه وتخفى عنه هذا الحب"
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تـنم عـن سـعادة      واستغراب ثم ابتسم ابتسامة     فى دهشة   " ماجد "إلى" محمود"نظر  

  : متناهية وقالصافية

  "هل أنت جاد فيم تقول؟"

  ."!ال أنا لست جادا فيم أقول"

 لم يفصح   نإأنه سيفتك به    " ماجد"مرة أخرى ولكن بغضب وأحس      " محمود "إليهنظر  

  :فأسرع قائالعما يريد أن يقول، 

 وربما تحبـك أكثـر   تحبك حبا شديدا" حبيبة"بل أنا جاد جدا فيم أقول وأكاد أجزم أن        "

  ."مما تحبها أنت

 ولم يسأله عمـا  األمرأكثر من ذلك عن هذا   " ماجد"أن يستفسر من    " محمود"لم يحاول   

 شـقة   إلىصوب الباب ودلف خارجا متجها       واتجه    بل تركه  تحبه" حبيبة" يكاد يجزم أن     جعله

، "محمود"ينى  ووقعت عيناها على ع   الباب  " حبيبة"، فتحت   وطرق الباب فى هدوء وثقة    " حبيبة"

 إلىوظال طويال ينظران    وحلقت فى سماوات من نور وضياء،         القلوب تالقت العيون ورفرفت  

 أن" محمود"ضت على    وقطعت عليهما أحالمهما وعر    "أم حبيبة "بعضهما البعض حتى تعجبت     

وجلس فى صمت وحياء ال يعرف من أين        " محمود"دخل  . الشاييدخل ويشاركهما فنجانا من     

ان كان حصل على العمل الذى سعى للحصول عليه مع          وسألته  " حبيبة" حتى أنقذته    يبدأ الكالم 

  :فى الكالم قليال ولملم شتات نفسه وقال" محمود"تلعثم . أم ال" كمال "األستاذ

   ."اآلن شجعنى على القدوم هنا ان هذا الموضوع هو ماالحقيقة فى "

، ولكنه لـم يتلـق اال نظـرات         وأمها" حبيبة "رد فعل وانتظر أن يرى    " محمود"قالها  

  :تطلب منه أن يستمر فى الحديث فلم ينتظر طويال واستأنف قائال

يت أن أبشركما   لقد وفقنى اهللا فى الحصول على العمل الذى طالما انتظرته كثيرا، ورأ           "

  ."أن . .بهذا الخبر وأطلب منكما أن

وتصبب العرق من جبينه وفقـد اإلحـساس         واضطرب" محمود"ضاعت الكلمات من    

  :ى حاولت تشجيعه على الكالم وقالتالت" أم حبيبة "إالبالزمان والمكان ولم يسعفه 

 تخش  ونحن نحترمك ونقدرك كثيرا فاطلب ما شئت وال       " محمود"أنت شاب ممتاز يا     "

  ."شيئا

ولذلك استجمع قواه    "أم حبيبة " كل هذا التشجيع من الست       أن يلق " محمود"لم يتوقع   

  :ولملم نفسه وقال

  ."وأريد أن أتزوجها" حبيبة"أنا أحب "
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لـو مـن     تخ  أن يعبر عن أحاسيسه بكلمات مباشـرة وصـريحة         إال" محمود"لم يجد   

 إلـى لك فقد وصلت تلك الكلمات البـسيطة        ، ولذ  التى ال يجيدها   المقدمات الطويلة والمجامالت  

أم "وافقـت الـست     . راحة أيضا ووافقا على الفور    صولم يخل ردهما من ال    وأمها  " حبيبة"قلب  

  .على أن تكون الخطوبة مساء الغد" محمود" واتفقت مع على الخطوبة" حبيبة

" حمودم"لم يبد   ،  فى انتظاره على أحر من الجمر     " ماجد" شقته ووجد    إلى" محمود"عاد  

سأله عمـا دار بينـه      متلهفا ي " ماجد"، فاستقبله   الفضول" ماجد"أى تعبير على وجهه حتى يقتل       

" ماجد"، حتى شك    صامت ال يرد عليه وال ينبس بكلمة واحدة       " محمود"و" حبيبةأم  "وبين الست   

كثيـرا وظهـر    الزواج من ابنتها، فاغتم     " محمود"قد رفضت طلب    " أم حبيبة "أن تكون الست    

وأشفق عليه وأخبره بكل ما     " محمود "إليهنظر  . ق عليه وارتمى على سريره حزنان آسفا      الضي

 السعادة وارتـدى    إلى الفرح ومن الغم     إلى فانقلب حاله من الحزن      وأمها" حبيبة"دار بينه وبين    

 حفـل  إلـى  الشارع وأذاع الخبر فى كل مكان ودعا كل النـاس  إلىمالبسه على عجل ونزل  

 مـن   إليـه ينظر  " محمود"وكان  . هى على كل الموجودين   مشروبات فى المق   ووزع ال  الخطوبة

 حفل  إلى ودعاه   إالشباك حجرته وهو يطير فرحا فى الشارع ولم يترك طفال أو شابا أو كهال               

يراقـب  " محمـود "وبينما كان   . "ماجد"أنه لو كان له أخ ما أحبه مثل         " محمود"الخطوبة وفكر   

نين الهاتف وكان المتحدث مديره فى شركة السياحة الذى كلفه          من خالل النافذة سمع ر    " ماجد"

؟ وهل سيؤديها علـى     "محمود"فيا ترى ما المهمة التى كلف بها        ،  بأول مهمة فى عمله الجديد    

  أكمل وجه أم يحدث شئ آخر؟

كل هذه المدة وكيف    " أمريكا"لنرى كيف سيغطى غياب     " ستيف "إلى نعود   دعونا اآلن 

ا الفنية والتى تمتد لمدة عام كامل وكيف سيبرر للمسئولين فى وزارة            سيتصرف فى ارتباطاته  

حجـم  " سـتيف "لم يقدر    . من وزير الخارجية   إليهااالخارجية عدم تلبيتها للدعوة التى وجهت       

 ولـم   واختفائها هكذا دون أى مبرر أو سبب مفهـوم        " أمريكا"المشكالت التى ستواجهه بغياب     

  سيكون بهذه الصعوبة بـل يكـاد يكـون         ى طى الكتمان شيئا   يكن يعلم أن إبقاء سر غيابها ف      

وزير الخارجية الـذى اتـصل      هى تبرير سبب غيابها ل    وكانت أول صعوبة واجهته     . مستحيال

" ستيف" سبب تخلفها عن االجتماع معه صباح هذا اليوم ولم يجد             عن هيسأل" ستيف "بشخصيا  

 ألزمها الفراش ومن شدة هلعهـم       جئا مفا  أن يدعى أنها مرضت مرضا شديدا      إالعذرا مقبوال   

 عن عدم حـضورها      واالعتذار األمر المسئولين ب  إلبالغ االتصال ه يجب عليها لم يفطن أحد أن    

 توالت المـشكالت    وإنما" ستيف" لم تكن هذه هى المشكلة الوحيدة التى واجهت          .لهذا االجتماع 

 ومـن جمهورهـا     يائهادى الحفالت التى تعاقدت على إح     هعليه من كل جانب وخاصة من متع      

الغفير الذى يشتاق لرؤيتها على المسرح كل ليلة والذى دفع مبالغ كثيرة لرؤيتها وهى تـؤدى                
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واجهت نفس هذه   .  واالستمتاع بصوتها الرقيق الذى يسلب األلباب والعقول       دورها بقوة واقتدار  

طيعون البـوح بهـا    فهم جميعا يعلمون الحقيقة وال يست، أمها وأختها ،"أمريكا"المشكالت أسرة   

على أنفسهم وخوفا عليها حتى ال تتعرض للخطر فربما تسرب          حفاظا على الوعد الذى قطعوه      

 أعدائها فاستغلوا ذلك فى تحقيق أغراضهم ونواياهم السيئة، فهنـاك مـن ينافـسن               إلىالخبر  

ا  لها، فهن يتربصن به    على عرش الفن والنجومية وقد يستفدن من أى سوء قد يحدث          " أمريكا"

 جانب أطماعهم فى األدوار التى تنتزعها مـنهم         إلىتاج التفوق منها     للتقليل من شأنها وانتزاع   

 ، بشتى الطرق  إليهاومنهم من يتحين الفرص لإلساءة      . بحب الناس لها وشغفهم لسماع أخبارها     

ن وربما صنعوا منه القصص والروايات الباطلـة فقـد          ستغله الكثيرو  ال ولو تسرب هذا الخبر   

 الحقيرة التى تسئ لعرض     اإلشاعاتا مثال أنها هربت مع عشيق لها أو ما شابه ذلك من             يدعو

 وينالوا هم ما نالته سابقا من حـب ومجـد            حتى يحولوا قلوب جماهيرها عنها      وشرفه اإلنسان

  .وشهرة

، وكـم مـن الوقـت       األمـر كم من الوقت سيستطيع أن يخفى حقيقة        " ستيف"لم يعلم   

أيـن  " :من كل الناس وهذا السؤال هو     ل يعلم أنه سيطرح عليه كثيرا       سؤا عن   اإلجابةسيتجنب  

أن يتحملوا كل الضغوط التى سيتعرضون لها مـن         " أمريكا"مع أسرة   " ستيف"اتفق   ."أمريكا؟

الموضوع خطير للغاية وصعب لكنهم سيتحملون كل ذلك من أجلهـا           . وسعادتها" أمريكا"أجل  

سيتحملون كل شئ من أجل نجمتهم و       .  بحرية وانطالق  حتى تستمع ولو بأيام قليلة من حياتها      

  .نجمة الجماهير والتى تحملت أضعاف ذلك من أجلهم وأجل وطنها وفنها

وأحـست   مطار القاهرة   على أرض   بسالم الصعداء لما هبطت الطائرة   " أمريكا"تنفست  

حسوبة فى عالم   وجديدة عليها ستغير حياتها تماما، مغامرة غير م       أنها على أعتاب مغامرة جريئة      

 المقـروءة   اإلعالم من خالل وسائل      فقط طالما سمعت عنه وقرأت، عالم سجلت انطباعاتها عنه       

اآلن فقط ستستطيع االقتراب من هذا العالم الغامض عليها وتحكـم عليـه بنفـسها               . والمسموعة

أفسدت كـل   أن السياسة قد    وسترى بعينيها ما رأته قبل ذلك بأعين اآلخرين فهى تعلم تمام العلم             

من أجل المصالح ويسالم من أجل نفـس         يدافع عن اتجاهات معينة، يعادى       اإلعالم وتعلم أن    شئ

   .ويبالغ كثيرا فيم ينقله من أخبار عن بالد معينة وجهات بعينها لصالح جهات أخرى، المصالح

  خـارج المطـار    إلـى  الوصول فى يسر وسهولة واتجهـت        إجراءات" أمريكا"أنهت  

، ظلت تبحث عنه لفترة     "ستيف" حدثها عنه    الذيان عن مندوب شركة السياحة      وعيناها تبحث 

ن آ"كتب عليهـا باللغـة االنجليزيـة        و  يحملها شاب مصرى   ة أن وقعت عيناها على الفت     إلى

  : فرحب بها وعرفها بنفسه قائال وحيته وعرفته بنفسهاإليه، اتجهت "باتريك

  .""محمود"اسمى . أهال بك فى مصر"
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 والـذى   الذى نعرفه وبطل روايتنا   " محمود"القارئ فهذا الشاب هو نفسه      نعم عزيزى   

 إحـدى تلقى مكالمة تليفونية من مديره فى العمل يكلفه فيها بأول مهمة له وهـى أن يـستقبل                  

 وكانت  ."آن باتريك  " الفندق وأخبره أن اسم هذه السائحة هو       إلى فى المطار ويرافقها     السائحات

ولم يكن اللقـاء األول بينهمـا مرضـيا          "آن "ب" محمود"ى التقى فيها    ألولى الت اهذه هى المرة    

، أن يحمل عنها حقيبتهـا    " محمود"من  " آن" حيث حدث صدام صغير بينهما لما طلبت         لكليهما

 الحقيبة واستدعى حماال وقال لها أن مهمته ال تتضمن أن           ورفض أن يحمل  " محمود"تغير وجه   

أنها جرحـت   " محمود"بالخجل لما أوحى لها     " آن" أحست   .يحمل عنها حقائبها فهذا ليس عمله     

 بكبريائـه وعـزة     إعجابها وعبرت له عن      فاعتذرت له وقالت أنها لم تقصد أى إساءة        كبريائه

 وقالت له أنها ستنتظره فـى        بعد أن أزالت سوء التفاهم الذى حدث بينهما        إال ولم تتركه    نفسه

وقال لها أن خطبته ستتم مـساء اليـوم         " محمود"ا   فاعتذر له  المساء لتناقشه فى برنامج الرحلة    

مثل هذه الفرصة حتى تقترب من أهل        "آن"لن تجد   .  الفندق إلىوبذلك لن يتمكن من الحضور      

أن تحـضر حفـل   " محمود"هذا البلد وتعرف عاداتهم وتقاليدهم ولذلك تمسكت بها وطلبت من           

بالحضور وأخبرها أنه سيرسـل     وألحت فى طلبها حتى وافق وشكرها على اهتمامها          الخطوبة

  . الحفل ثم ودعها وحياها مغادراإلى من يرافقها إليها

يجلس كعادته فى ركنه    " كمال "األستاذ الحارة ومر بالمقهى ليجد      إلى" محمود"توجه  

ه فى  معن أول أيا  " كمال "األستاذسأله  . إليهما يتحدثان فحياهما وانضم     "ماجد"المعهود ومعه   

 الفنـدق   إلىأن يذهب   " ماجد"ولى مهامه فحكى لهما ما حدث وطلب من          وكيف كانت أ   العمل

" محمـود "أن يفعل ذلك ودار بينه وبـين        " ماجد"رفض  .  الحارة إلى" آن"مساء اليوم ليرافق    

  :هذا الحديث" كمال "األستاذو

  "؟"ماجد"وما المانع يا  ":   محمود

  "نها أمريكيةا ":    ماجد

  "وماذا فى ذلك؟ ":    محمود

   "يكان بنا؟األمريفعله أنسيت ما : "

  "ال لم أنس ولكن ما ذنبها هى؟: " 

  " ستذكرنى بكل ما يحدث فى فلسطيننهااذنبها أنها منهم ثم : "

  "وهل أنت فى حاجة لمن يذكرك بما يحدث هناك؟: "

  "ال ولكننى ال أستطيع أن أكون صاحبا لواحد منهم: "

  "أنا ال أطلب منك أن تصاحبها: "
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  "ال تضغط على أكثر من ذلك" محمود" يا أرجوك: "

ضيفة  ولكنها   استبدادها ؟ صحيح أننا ال نحب أمريكا لظلمها      "ماجد"ما بالك يا    " ":كمال "األستاذ

   "علينا وما هكذا يعامل الضيوف

  "!"كمال "أستاذحتى أنت يا  ":   ماجد

ومتى نكـره،    نكره  أن يجب علينا أن نعرف من يتحتم علينا      ": ماجد"اسمع يا    "":كمال "األستاذ

من هذا الـشخص أو   االستفادة من تمنعنا وكراهيتنا لشخص ما أو بلد ما يجب أال

  "؟"محمود" أليس كذلك يا .يوم من األيامفى  عليهم تلك البلد حتى نتفوق

من االسـتفادة    تمنعنا  كراهيتنا لألمريكان لن   إن". كمال "أستاذأحسنت القول يا     ":  محمود

 "ماجد"ثم انك يا     .المستوى الذى نأمله   إلى م واالرتقاء على أكتافهم    واستغالله منهم

 لن يتسن لى الوقت ألذهـب  بل من أجلى أنا، فكما تعرف أجلها  لن تفعل ذلك من

  "فما رأيك؟.  فيجب أن أستعد للخطوبةإليها

  "؟"محمود"وكيف أرفض لك طلبا يا " :   ماجد

  ."شكرا لك يا صديقي" :    محمود

 ولكنه تقبله علي مضض وكلما تذكر ما يفعله         "محمود" أن يرفض طلب     "ماجد"لم يستطع   

 اإلسرائيلي فيما يفعله من قتل للفلسطينيين األبريـاء وهـدم           يكان من مساندة لجيش االحتالل    األمر

  فعزم "محمود" ل ز وقرر أال يذهب ولكنه تذكر وعده      امتعض واشمئ لبيوتهم وتدنيس أماكن عبادتهم     

يقسو عليها ويتذكر فقط أنهـا      ن يعاملها برفق وال     في أ  منه   "محمود"كر ما طلبه    علي الذهاب وتذ  

  . أرضنا الطيبةعلىعامل الضيوف مصر ويجب أن يعاملها كما يجب أن ي علي ضيفة

ليقص عليها  " حبيبة" المقهى متجها إلي البيت قاصدا شقة       ه وغادر    رفيقي "محمود"ترك  

ا مـن حـديث     موما دار بينه  " آن" ولما حكي لها عن      ل يقوم بها  ما حدث له في أول مهمة عم      

ـ "لخطوبة بدأت الغيرة تدب في قلـب        وإصرارها علي حضور حفل ا     وأخـذت تـسأل    " ةحبيب

 ما تشعر بـه     "محمود"وأدرك   عن مالبسها    ،عن لون عينيها وشعرها   ،  "آن" عن شكل    "محمود"

  لن يسع إال حبيبة قلبـه      ها أن قلبه  رهدأ ما في صدرها من غيرة وشك وأخب        فطمأنها و  "حبيبة"

 وهـدأ بالهـا     واطمأنتولم يتركها إال وقد أزالت هذا الهاجس عن نفسها          " حبيبة" نفسه   وسلوى

يكية والتي  األمر من هذه المرأة     "حبيبة" وحذرت   اشتعاالولكن أمها لم تشأ ذلك بل زادت النار         

، فاشتعلت النار فـي  لجمال هو ما يضعف الرجال ويقيدهم وا،في الغالب ستكون شديدة الجمال  

 قـد   األفق في   حب وبدت مشكلة   الم الدافئ "محمود" بكالم   انطفأت بعد أن كانت قد      "حبيبة"قلب  

 مـا يواجـه الحـب مـن         فأخطر  نعم مشكلة  ،"حبيبة" و "محمود"لعميق بين   تهد أركان الحب ا   

  . الصادقةبالعاطفةستمر فهو حب قوي مشبوب  هي الغيرة والشك فإن صمد الحب وامصاعب
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 لها رؤية حدث    يتسنى حتىإلي الحارة   " آن "لمرافقة للذهاب إلي الفندق     "ماجد"استعد   

في حارة بسيطة من حـارات الـشعب        ن لتراه أبدا في حياتها إال هنا        اجتماعي مصري لم تك   

 تحـضر لتـسجل هـذا       أنالمصري الطيب األصيل وهي تعلم ذلك تمام العلم ولذلك صممت           

بل وأحضرت معها كاميرا فيديو لتسجيل كل لحظة من لحظـات           الحدث التاريخي في حياتها     

" آن"  بــ    ماجدلتقي  ا.  الجريئة  ذكري لهذه األيام وهذه المغامرة     هذا الحفل حتي يصير معها    

بشدة  قبل أن يتحركا إلي الحارة ولكنه رفض         فرحبت به ودعته إلي فنجان قهوة      وعرفها بنفسه 

 :"آن "أخرا فقالت له حتي ال يتوأصر علي أن ينطلقا فى الحال

 : بعزم"ماجد"قال لها  "هل يمتاز كل المصريين بعزة النفس هذه؟" 

   ."؟ذامن أين أنت إ" :وسألته" آن"تعجبت  ."نعم ولكنني لست مصريا" 

 هـل ضـايقك   . نعـم ": "ماجد" قال   "؟إذا أنت فلسطيني  " :"آن" فقالت   ."أنا من فلسطين  "

 ربمـا ال تحبـين      "؟لـست أمريكيـة   أ": "ماجـد "قـال    ف ".؟ال ولماذا يضايقني  " :قالت". ؟ذلك

  "!الفلسطينيين

أنـا    يحبون العرب وخاصة الفلسطينيين؟    يكان ال األمر كل   أنهل تعتقد   . آه لقد فهمت   -

 أقـرأه شخصيا ال أحب العرب أو أكرههم فهم غرباء بالنسبة لي وال أعلم عنهم إال ما                

   . في التليفزيونهفي الصحف وأشاهد

 للعرب صورة   والمسموعة الصورة التي ترسمها هذه الوسائل المرئية        وهل تعتقدين أن   -

  ؟صحيحة

يكان الستيفاء  األمر لمعظم   المتاحة الوحيدة؟ وهذه الوسائل هي     ال أعلم ولكن ماذا أفعل     -

  .معلوماتهم عن العالم الخارجي

 أعلم أننا نحن العرب مقصرون جدا في حق أنفسنا ولكنك بدون شك ترين ما               .صدقت -

سات تجاه فلسطين وكيف أنها     يكان بالعراق اآلن وما تتخذه أمريكا من سيا       األمر يفعله

 !؟الفلسطينيين حق الدفاع عن أنفسهم إسرائيل بكافة الوسائل منكرة علي تساند

ر لنا قادتنا أن هـذا   علي أمريكا ذلك وال أؤيده فقد صو      نعم أعرف ذلك ولكني ال أنكر      -

 .في مصلحة بالدنا وبذلك صدقناهم

سـتغلها   سبتمبر كانت خير وسيلة ا     ١١ن أحداث   أظن أ  ؟يف صور لكم قادتكم ذلك    وك -

 .العراق وغيرها هي حرب ضد اإلرهاب أن ما يفعلونه في إلقناعكمقادتكم 

  .نعم أعتقد ذلك -

 ؟م فماذا تفعلين سبتمبر قد خطط لها ونفذها قادتكم أنفسه١١ولو قلت لك أن أحداث  -

 ؟بأنفسهمكيف يفعلون ذلك ! ماذا؟ مستحيل -
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  . أكثر منا نحن العربمخدوعونيكان األمريبدو أنكم أيها  -

  .األوهامإن ما تقوله ضرب من الخيال و -

 ؟م بهذه األحداث من تنظيم القاعدةوما هي الدالئل التي قرر بها قادتكم أن من قا -

  .ال أعلم -

اؤهم بالطبع وهم أيضا ال يعلمون ألنهم هم من خططوا ونفذوا هذه العملية هم وشـرك               -

اليهود وإال فاخبريني لماذا لم يذهب معظم اليهود العاملين في مبني مركـز التجـارة               

 ؟لعالمي إلي أعمالهم في هذا اليوما

 .مخدوعونيكان األمر كان صحيحا فنحن إنكني تماما ولكن إن كالمك هذا يرب -

 .تم أنتم فقط بل العالم كله مخدوعأنتم فعال مخدوعون ولس. نعم أعتقد ذلك -

 الحديث الذي تركها مشوشة التفكير مذبذبة ال تعلم أيـن           ،"آن" مع   "ماجد"هي حديث   انت

 الجديـدة   سيةم بهذه األ  الحقيقة ولكنها أزاحت كل الهواجس عن عقلها ألنها أرادت أن تستمتع          

إلمكـان   عن تفكيرها وحاولت االنغماس في الحفل واالقتراب بقدر ا      "ماجد"عليها وأبعدت كالم    

 والبرود ولكنهم تذكروا أن عليهم واجب يجب        بالريبة األمر بادئمن الناس الذين استقبلوها في      

رب مـنهم   ت لها أن تق   اأن يؤدوه علي خير وجه وهو واجب الضيافة فبشوا في وجهها وسمحو           

 بـل   ، الـبغض  توتسامرهم فأعجبوا بها وأحبوها بسرعة عجيبة ونسوا أنها أمريكية استوجب         

  . فقط أنها إنسان وضيف عليهم فأكرموها وعطفوا عليهاتذكروا

تها الخاصـة وأعجبـت جـدا       الحفل وصورت جميع تفاصيله بكامير    ب" آن  "استمتعت  

 أكثر بدفء العالقات بين أهل الحارة والحـب         أعجبتبالموسيقي الشرقية والرقص البلدي كما      

 فلم تر حزينا أو حاقـدا بـل         الكبير الذي يشملهم وبالسعادة التي ترفرف علي رؤوسهم جميعا        

 وال يعيبها ناقصة ولذلك تمنت لو استطاعت أن تعيش          شائبةرأت ملحمة حب جميلة ال يشوبها       

ولذلك بعد نهاية الحفل طلبـت       ،نونة الح  وتلك األحضان الرقيقة   الدافئا الحب   بين أحضان هذ  

 فكـر   .نـاس الطيبـين    أن يجد لها مكانا تقيم فيه في الحارة وبين هـؤالء ال            "محمود"من  " آن"

؟ وخطـر لـه أن       ولم ال؟ ولكن أين سيجد لها مكانـا         في طلبها كثيرا وقال في نفسه      "حمودم"

الفترة التي ستقضيها في مصر وقرر أن يعرض        " آن" يستضيفا    أن  وأمها "حبيبة"يعرض علي   

يـة   وأمها فرفضا في البدا    "حبيبة" علي   األمر "محمود" عرض   . رأيهما فيه   ليرى األمرعليهما  

هـا عـن قـرب      ا ليراقب امقريبة منه " آن" واحد حتي تكون      لسبب األمرولكنهما قبال في نهاية     

وبـشرها بهـذا الخبـر    " آن" اتصل محمود بــ   .األمر إن لزم    "محمود"ويحوالن بينها وبين    

رحا عندما وصلت وألقت     تطير ف  ا وكادت م وأمها شقته  "بةحبي"فصممت أن تأتي فورا لتشارك      

 وأمها وخانتها عيونها فذرفت دمعا غزيرا عنـدما تـذكرت أمهـا             "حبيبة"ن  بنفسها في أحضا  
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 تشكو لهما    أمها وأختها باكية   أحضانوأختها في أمريكا وتذكرت عندما كانت ترمي بنفسها في          

" آن"وأمها كثيرا من بكاء      "حبيبة"تأثرت  . ضيق بالحياة الرتيبة التي تعيشها    التعب واإلرهاق وال  

 قالت أن اهللا قد أعطاها األخت التي كانت تتمناها          "حبيبة"ها كثيرا حتى أن     ا وأحبا وعطفا عليه 

 يقف متأمال ما يحدث أمام عينيه وال يصدق فتركهم          "محمود"دوما وانفجر ثالثتهم في البكاء و     

استوقفته وقالت له أنها لن تلتزم بالبرنـامج الـذي          " آن"م واستأذن في االنصراف ولكن      لبكائه

 أن يأخذها إلـي     "محمود"ريتها وطلبت من    ح على   احة فهي تريد أن تكون    شركة السي وضعته  

امج حتى تشعر بأنهـا علـي طبيعتهـا         األماكن التي يرشحها هو غير ملتزمين بروتين أو برن        

  أوال  الـشركة   مـدير   علي ذلك ولكنه طلب أن يستأذن      "محمود"وافق  . وتشعر بالحرية الكافية  

اتفـق  . األمر السائح وعلينا تحقيق ما يريده مهما تطلب          وقال له نحن دائما في خدمة      فأذن له 

أن يصطحبها غدا صباحا لزيارة بعض األماكن التي اختارها وتمني لهـا أن         " آن"مع  " محمود"

  .بقي منها إال الذكرياتقضي بسرعة وال ينتستمتع بهذه الزيارة ألنها لحظات تاريخية ت

ألنها تقف شامخة شاهدة    " آن"ء تراه   ل شي هي أو " األهرامات" أن تكون    "محمود"تعمد  

المصري القديم وتفوقه الذي كـان       في القدم وشاهدة علي عظمة اإلنسان        علي حضارة متعمقة  

شفه أحد ألنه   ار حديث كل العالم حيث لم يكتشف اإلنسان حتى اآلن سر األهرامات ولن يك             سم

كيـف بناهـا     يعلم العلم الحديث  هم التي ال     مع القدماء المصريين الذين أذهلوا العالم بآثار       دفن

  عنها "محمود"وبالمعلومات التي أخبرها بها       باألهرامات "آن"بهرت  . اإلنسان المصري القديم  

ي يقف متحـديا  نها تمنت لو عاشت في ذلك العصر وعلمت أسرار هذا البناء الشامخ الذ    حتى أ 

  .الزمن واإلنسان معا

 الملك الشاب   ، عن توت عنخ آمون    "مودمح"ا من زيارة األهرامات حدثها      ينتهبعد أن ا  

 أن تـري هـذه      "محمـود "من  " آن" مثيال فطلبت     لها  العالم ا لم ير  الذي خلف في مقبرته كنوز    

 إلي المتحف المصري حيث تعرض محتويات مقبرة الملك تـوت           "محمود"الكنوز فاصطحبها   

ريين كـانوا فـي      بما رأته وعلقت أن القدماء المـص       "آن"من تماثيل وتعاويذ وغيرها وبهرت      

لم يكونوا فقط في غاية الثراء بل كانوا أيضا فـي غايـة             نهم  ا "محمود"  لها منتهي الثراء فقال  

الذكاء حتى أنهم اعتقدوا أن هناك حياة أخرى بعد الموت ولذلك وضعوا في مقابرهم كل مـا                 

حـف  جميـع محتويـات المت    " آن"شاهدت  .  من الموت  االستيقاظاعتقدوا أنهم سيحتاجونه بعد     

ـ        "محمود"المصري واستمتعت كثيرا بذلك وكانت تسأل        تيعابه  عن كل ما يعجز عقلها عن اس

 عن حيـاتهم وحـروبهم وتقاليـدهم        ، عن قدماء المصريين    قصصا كثيرة  "محمود"وروي لها   

  .تذوب حبا في مصر وفي ماضيها العريق" آن"الملكية الصارمة مما جعل 
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قت إال لزيارة األهرامات والمتحف المـصري        حيث لم يسعفهم الو    "آن" و "محمود"عاد  

ه في إجابته عن     طويال لحسن صحبته وكرم    "محمود"شكرت   كثيرا بهذا اليوم و    "آن"واستمتعت  

 "حبيبـة " شقة   إلى البيت واتجها    إلى إلي الحارة وصعدا     "آن"و" محمود" وصل   .أسئلتها الكثيرة 

ت مالمحها عالمات القلـق     وصبغ وظهر عليها االضطراب     "حبيبة"ا  م له وطرقا الباب ففتحت  

 "محمـود " ال تتحدث ففهم     األركان صامتة  التحية وجلست في ركن من       ادت عليهم ، ر والحزن

 لها أن ما يدور     انفراد وقال لها أنه يعلم ما يقلقها ويحزنها وأقسم         وطلب أن يحدثها علي      األمر

قالت له  ف أيام وينتهي    م به سيستمر عدة   إال عمل يقو  " نآ"في رأسها غير صحيح بالمرة وليست       

فتشعر بـالغيرة وتخـشي أن      " آن" تتمالك نفسها عندما تراه مع        ال  أنها تعلم ذلك ولكنها    "حبيبة"

 وطلب منها أن تسأله أي شيء يفعله ليطمئن به قلبها فطلبـت منـه أن                "محمود" طمأنها   ،تفقده

تركها ليخرج مع فتاه    بعض الوقت مع خطيبها الذي      ب ال لتراقبهما ولكن لتستمتع      ،تخرج معهما 

ذلـك وهـل    " آن"ق فكيف يطلب من      في مأز  "محمود"وهكذا أصبح   . ك عمال سمي ذل ويأخري  

مـا  " آن" طويال حيث فهمـت      "محمود"؟ لم تطل حيرة     أم ال " حبيبة"ستوافق علي أن ترافقهما     

ذلك تحدثت مـع     بينهما ول   وخشت أن تكون السبب في أي مشكلة       "ةحبيب" و "محمود"يدور بين   

 أنها أحبتها   "حبيبة" ل  أي شيء وأكدت   "محمود" ونفت أن يكون بينها وبين        بكل صراحة  "بيبةح"

 ل  نفس مـا قالتـه     "حبيبة" فقالت لها    كثيرا ويمنعها هذا الحب أن تسبب لها أي جرح أو مشكلة          

 "محمود" ولكنها تحب    "محمود"ها وبين    بين يشوب العالقة  من إنها تعلم أنه ال يوجد ما         "محمود"

ـ    أن ترافقه  "آن" من   "حبيبة" عليه وطلبت    غيروت   علـي الفـور    "آن" فوافقـت    اما في جوالتهم

بها ولكـي يطمـئن      واطمأن قل  "آن" و "محمود" صدق   "حبيبة" وقبلتها فأيقنت    "حبيبة"واحتضنت  

 واالنطالق معـه دون أن      "محمود" ب  حتي تستطيع االنفراد   "ماجد"ن يرافقهم   قلبها أكثر رتبت أ   

عن " آن" ويشغل  يصحبهم أنوطلبت منه" ماجد" ل "حبيبة"ذهبت ففرحتهم وحبهم  "آن"تشاركهم 

  لها التقرب  ىيتسن حتي   "محمود" في جولتهم ويجيب عن أسئلتها بدال عن         ويصطحبها "محمود"

  .ستمتاع معه في أول أيام خطوبتهما واال"محمود" ل

إخفـاء   يـستطيع   بهذا الشكل وهو يكـاد ال "آن" يتصور أن يقترب من    "ماجد"لم يكن   

 أن  "ماجـد " إقنـاع طتها ونجاحها فـي     التي استغلت ذلك في تنفيذ خ      و "حبيبة" بها عن    إعجابه

ا  فرافقه هميأتي ليسهر مع   أن   "ماجد" إلي سعادتها وطلبت من      "حبيبة"يرافقهم غدا وبذلك عادت     

لبابـا   واتخذ مجلسه أمام التلفزيون والذي كان يعـرض جنـازة ا           جميعا هم ودخل وحيا  "ماجد"

 ردت  ؟"أم حبيبـة  "  يا نتبكي لماذا   : دهشة وتسألها   فى إليها تنظر   "آن" تبكي و  "أم حبيبة " كانتو

ن هذا الرجل العجوز يشبه أبي كثيرا       ثم ا  !؟نأال يجعلك هذا المنظر تبكي     : قائلة "حبيبة أم"عليها  

لي وجهـه    إ ويرفعهماضم كفيه   ي" ماجد" عندما رأت    "آن" وازدادت دهشة    .تيويذكرني به فبك  
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 عليه ما يدل علي ذلك فهو منصهر تمـام           مسيحي ولم يبد   "ماجد"ويصلي فهي لم تكن تعلم أن       

تري ما لم تكن    " آن" وبين أي واحد منهم وبدأت       كاد تفرق بينه  ت ال   ، في أهل الحارة   االنصهار

 ،ها وشبهته بأبي   فى تابوت  يتبكي عندما رأت البابا مسج    " أم حبيبة " فها هي تري     ،تراه من قبل  

 فـي   ل إنسان ميت فنحن جميعا أخـوة       بكت من أج   وإنمالم يمنعها اختالف ديانته عن البكاء       و

 مـسيحي وهـو الـشاب       "ماجد" ثم حدث ما هو أغرب من ذلك عندما اكتشفت أن            ،اإلنسانية

مين وتأييـدهم   ألخوتـه المـسل    يكان جميعا ألعمالهم السوداء من قتل     األمرالثوري الذي يكره    

 "ماجـد " دهشتها هو العالقة بـين       دا ز ام بني وطنه ويغتصبون أرضه وم     قتلونلليهود الذين ي  

ليس مسلما بل   " ماجد"أن تتخيل أن    " آن"لحميمة التي معها استحال علي       العالقة ا  ،وأهل الحارة 

  !مسيحيا يا للعجب

ولم يرد أن يفسر لها تلك المفاجآت ولم يـرد          " آن"ب   االرتباك الذي حل   "محمود"الحظ  

 "محمـود " لم يتحدث إليها     ، علي المصريين   مفاجأة لها فهي ليست مفاجأة      إن كان ذلك   أن يقول 

بتـسامة   إليه وفهمت معنـي اال     بتسامة تحمل كل هذه المعاني فنظرت     فيها ا إنما رمقها بنظرة    

 وتفرق الجمع علي أن يلتقوا       أنها فهمت الرسالة وانتهت األمسية     فابتسمت هي األخرى لتخبره   

  .أن تراها دون تخطيط أو رتابة" آن"رة بعض األماكن السياحية التي تمنت غدا صباحا لزيا

في مجتمع شعبي مصري أصيل وباتت كفرد من أبناء الحـارة           " آن"هرت  وهكذا انص 

 يكاد كل بيت في الحارة يعرفها ويتمني لـو   ، لهم ربا منهم فأحبوها واعتبروها كابنة    وازدادت ق 

 ولذلك وجبت لها كل حقوق أهل الحارة مـن حمايـة            ،ةيستضيفها في بيته ولو لدقائق معدود     

 كما وجب عليها أن تلتزم بقوانين الحارة ولذلك فقد اجتهدت في االلتزام بعادات وتقاليد               ،وحب

أحبهـا كـل النـاس حتـى        .  حبا ويهيمون بها عشقا    ارة وهذا ما جعل الناس يشغفون بها      الح

هون أمريكا وسياساتها تجاه مصر والعـالم       المعارضين منهم لبقائها في الحارة وهم الذين يكر       

لذين يكرهون أمريكا ولـذلك لـم       ذلك فهي تعلم أن هناك الكثيرين ا      " آن"العربي ولم يفت علي     

ن بل أقنعـتهم     أن تتحدث في السياسة ولم تبين لهم موقفها من كل األحداث التي تجري اآل              تشأ

لهم أنها لم تكن    هذه األمور وأكدت     وليس لديها أي دافع للخوض في مثل         أنها جاءت في أجازة   

ثارها وما تقرأه وتسمعه في وسائل اإلعالم وأخبرتهم أنها اآلن تعلم           آ  عظمة  إال تعلم عن مصر  

 مـا   حقيقة المصريين بعد أن عاشت معهم وشاركتهم مشاكلهم وأحالمهم وتعلم اآلن أن معظم            

ـ     نهاأخبرتهم أ ال محض افتراء وكذلك     سمعته وقرأته عن مصر لم يكن إ       ذه  ستسعي إلزالـة ه

بذكاء كسب كل أبناء الحارة إلي جانبها       " آن"وهكذا استطاعت   . الصورة عندما تعود إلي بالدها    

عترض علي وجودها في الحـارة وصـورها كجاسوسـة           وا األمرحتى من هاجمها في بداية      

 تمامـا   ن بدمه تغير موقفه   ختلط كرهه لألمريكا   الذي ا  "ماجد"وعدوة ال تستحق إال الطرد حتي       
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 قضيته واسـتمر    "ماجد"لم ينس   قربت منه وأصبحا صديقين ومع ذلك       وتقرب منها وت  " آن"مع  

به وراعي استعمال ألفـاظ     في الدفاع عنها واستمر في انتقاد أمريكا ولكنه خفف من حدة غض           

كثيـرا أثنـاء     "آن"وكان يتنـاقش مـع      " آن"عاة لشعور    عن أمريكا مرا   غير نابية فى كالمه   

 في مواقف أمريكا التي تتخذها ضد فلسطين والعـرب بـشكل            "حبيبة" و "محمود"ع   م اجوالتهم

إلسرائيل  ال يجد ألمريكا عذرا في مساندتها        "ماجد "ف عام وكان لكل منهم رأيه الذي تمسك به       

 وتهـدم البيـوت وال      ، بين شاب أو كهـل     ،ال تفرق بين طفل أو امرأة     ول الفلسطينيين   التي تقت 

 أن أمريكـا    فـى  "آن"تقد   وتع ،أهلهفعله في العراق من قتل وتفريق بين        ما ت يستطيع أن يبرر    

 في الحرب لمجرد التلـذذ بالقتـل        األموال كل هذه    وأنها لن تنفق  تفعل ذلك حماية لمصالحها     

 أن أمريكا ستجني من هـذه الحـروب   لها علي ذلك بأن وضح   "ماجد"وتعذيب اآلخرين فعقب    

 ويكفي أنها تتحكم في نفط العراق اآلن وهـو يـساوي            والسياسات أضعاف ما تنفقه من أموال     

 يوما بعد يوم ولكنهما لـم        تزدادا سخونة  اشاتهم كانت مناق  .أضعاف خسائر أمريكا في الحرب    

 "حبيبـة " و "محمـود " منهما وكـان     سيء إلي صداقتهما أو يسبب حرجا ألى       لذلك أن ي   يسمحا

 يفسدا عليهما الرحلـة      حتي ال  األمر لزم    تهدئتهما كلما  إلييلطفان الجو بينهما كثيرا ويلجئان      

 ببعضهما البعض وعاشـا فتـرة       "حبيبة" و "محمود"عم بالنشاط والحب حيث انشغل      والجو المف 

فـي نقاشـهما     "آن"و" ماجد"خطوبتهما بسعادة وحب وكانا ينطلقان معا كعصفورين ويتركان         

  . واستبسالستمر وكل منهما يدافع عن قضيته باستماتةالم

 الحسين لالستمتاع بالجو الـشعبي       حى اليوم الذي قرروا فيه أن يذهبوا إلي      حتي جاء   

ن الـشعبية   يالرائع وانتقاء بعض التذكارات الفرعونية الرائعة والجلوس علي أحد مقاهي الحس          

اذا حدث هناك   عرف م ولكن قبل أن ن   . بية الشهيرة هناك  ثم تناول العشاء في أحد المطاعم الشع      

 في المـأزق الـذي      "ستيف"  ماذا فعل    هر لنطير سويا إلي أمريكا لنر     في الحسين في حي األز    

 ولكنها كانـت    ، بالرحيل هكذا وترك أمور كثيرة معلقة تحتاج لحل سريع         "أمريكا"وضعته فيه   

يمتـد لـسنة    " أمريكا"نامج المفروض أن تقوم به      كان البر  .سيحسن التصرف  "ستيف"تعلم أن   

" أمريكا"منذ غياب   وو حفلتين إلي جانب التزاماتها السياسية        أ  يخلو يوم من حفلة     وال يكاد  كاملة

 يطالبون بالتعويض   خري حتي بدأ منظمو الحفالت    تارة وسفرها تارة أ   وستيف يتعلل بمرضها    

 وبدأت الشائعات تتردد ولم     غيابال  هذا يقون بغيابها ويصرون علي معرفة سبب     وبدأ الناس يض  

 علي ماذا سـيقولون     ماع بأخت أمريكا وأمها لالتفاق    جت ماذا يفعل فطلب اال    ى يدر "ستيف"يكن  

للناس عن سبب اختفاء نجمتهم فاتفقوا علي أن يدعوا أنهم استيقظوا صباحا فلم يجـدوها ولـم             

بت  منافسة لها أنها هر    ركوا الباب مفتوحا للشائعات حيث ادعت نجمة      يعلموا لها طريقا وبذلك ت    

لك اإلساءة إليها والحصول علي أدوارها وبالتالي        وأرادت بذ  ،مع أحد الشبان في مغامرة ماجنة     
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 بـل   ،"أمريكـا " أن تمنت موت     األمره لنفسها حتى وصل بها      تعرش النجومية التي طالما تمن    

 أخـري  أذاعت شـائعة  كما  ،فكرت في قتلها يوما من فرط حقدها عليها وغيرتها الشديدة منها          

التي قلبت جميع أجهزة األمـن علـي   شاعة هي أنها اختطفت من قبل جماعة إرهابية وهذه اإل      

عرفة الحقيقة ولكـنهم    وطالبوه بالكثير من اإليضاحات بل ضغطوا علي أمها وأختها لم         " ستيف"

  ."أمريكا"فقوا عليه ولم يبح أي منهم بسر تتمسكوا بما ا

 بــ   يفونيـا ل تل كثيرا ولم يدر ماذا يصنع وأخيرا قرر أن يتـص         " تيف  س" اضطرب  

 ولكن عامل تليفون الفندق أخبره أنها قد تركت         "تريكاآن ب " فسأل عن مدام  في الفندق   " أمريكا"

من المفاجأة وأحـس    " ستيف"ض وجه    امتع .الفندق منذ أسبوع تقريبا ولم تترك عنوانها الجديد       

 لم يكد ينتهي من سؤاله    " ؟أين ذهبت ! يا الهي ":  صريعا وقال  أن ثقال كبيرا يسقط عليه ويتركه     

 وأحس أن أم أمريكا     كا وأختها تطلبانه علي وجه السرعة     فيا من أم أمري   حتي جاءه اتصاال هات   

 ."مريكـا أ"قصر  لي  ته إ  وانطلق بسيار  وتها مختنقا فتوجس في نفسه خيفة     تكاد تبكي وظهر ص   

فلما شاهداه قالت لـه أم       ،ظرانه بفارغ الصبر  تا تن  مسرعا فوجد أم أمريكا وأخته     قصردخل ال 

 شـريط    وكان في يدها جهاز التحكم عن بعد وأدارت        .ي هذا جلس لتر ريكا تعالي بسرعة وا   مأ

مريكا في شـريط    لم يكن ما سجلته أم أ     . خبارفيديو كانت سجلته توا من علي احدي شبكات األ        

شريط الفيديو وتغير   " ستيف"  شاهد   .األزهر خبرا جاء من مصر وبالتحديد من حي         إالالفيديو  

هه كأنما   حيث ظهر عليه الفزع وتصلبت قسمات وج       لما من أفالم الرعب   يتماما وكأنما يشاهد ف   

 أختها في البكاء ولم يدر     أي رد فعل بل ظل صامتا بينما انفجرت أم أمريكا و           شل تماما ولم يبد   

 كل شـيء سـيكون      أن أم أمريكا وأختها ووعدهم      ل وحاول أن يبدو قويا وقام بتهدئة      ماذا يفع 

أمريكـا  م   الفيديو وأثر عليه هكذا وجعل أ      يط علي شر  "ستيف"اتري ماذا شاهد    في علي ما يرام  

  ؟وأختها تبكيان بهذه الحرقة

لـي  إ وقد اتفقوا علي أن يـذهبوا        "ماجد" و "ةحبيب" و "محمود"ومعها   "آن" تركنا  كنا قد   

انفجار كبير هز أركـان      هناك وتجولوا قليال في المكان حتى حدث          الى الحسين وبالفعل ذهبوا  

الدم أرض المكان واختلطت األصوات وعـال الـضجيج          صراخ وعويل وخضب     المكان تبعه 

 ، من فرط المفاجـأة    بإصابتهصيب وال يشعر    أوفتش كل واحد من الحاضرين في جسده ربما         

فاق النـاس   أولما   هو الذي أريق      دمه  المكان فتصور كل واحد منهم أن      تمألفالكل يري الدماء    

 بـه ضـرب     أريـد  خسيس   رهابيإنه عمل   أ وأيقنوا ما حدث    ممن هول هذه الصدمة تبين له     

إسعافهم وكـان     وحاولوا  المصابين بحثوا عن  اقتصادها فلما أفاقوا     ستقرار البالد والتأثير علي   ا

 "ماجـد " و "محمـود "شظية في ذراعها األيمن مما جعل       التي أصابتها    "آن"  المصابين   من بين 

بأذى ألن  م لم يصابوا    نه أ  علي الرغم من   كثر منها سف وتألموا أ   يشعرون باألسى واأل   "حبيبة"و
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تـنعم    عادة وأن مصر ال     على أنها   تأثيرها أكثر علي مصر وسيصورها أعدائها      هذه المصيبة 

وتمنـوا أن   " آن" وا هم من أصيبوا بـدال مـن         بالسالم واألمن الكافيين وتمنوا جميعا أن يكون      

جميعـا  أختا لهـم     بل أصبحت صديقة و     عليهم ليست مجرد ضيفة   "آن" رواحهم فـ   يفدوها بأ 

وربما اختلفوا في رؤيتهم لألمور ولكن ذلك ال يمنع من أن هناك ودا وحبا يجمعهم بهـا وأن                  

جـاءت عربـات اإلسـعاف       .هذا الحب لن يؤثر فيه عارضة من عوارض الحيـاة الفاسـدة           

 العربة التي أقلت    "حبيبة" و "ماجد" و "محمود"واصطحبت المصابين إلي أقرب المستشفيات وتبع       

ي لعالجها حيث ضمدت جرحها والذي اتضح أنه جرح سطحي غير غـائر             مستشفإلي ال " آن" 

  .المستشفي مع رفقائها إلي الحارة" آن"  الطبيب بالمغادرة وغادرت مر لهاوأ

 وأختها بل ألنهم علموا مـن       وأم أمريكا " ستيف"لم يكن الحادث نفسه هو الذي أفزع         

آن "  تـدعي   امـرأة  مصابين أمريكيان أحـدهما   ن ال خبارية التي أذاعت النبأ أن من بي      القناة اإل 

 فأيقنوا أنها   "باتريكآن  "هو  قد اتخذت لنفسها اسما جديدا و     " أمريكا  " وكانوا يعلمون أن     "باتريك

هـم شـلوا تمامـا      دث في مصر ولكنهم صدموا لدرجة أن      هي من أصيبت في الهجوم الذي ح      

مـن هـول    " سـتيف "أفاق   ؟ثة يصنعون بعد أن علموا هذه الكار      ، فماذا وعجزوا عن التفكير  

رجـة   من دوا حتي يتأكدب من أم أمريكا وأختها أن ينتظرا  الموقف وطل  الصدمة وحاول تهدئة  

موضـوع  ا هـذا ال   و؟ فإن اتضح أنها بخيـر فليتجـاوز       وهل هي بخير أم ال    " أمريكا"صابة  إ

د بشخصيتها   لو علم أح    ألنه األمر هذا   واكتمت أن ي  األفضل أنه من    ويعتبرونه منتهيا وقال لهما   

الحقيقية في هذه الظروف لتعرضت حياتها للخطر بل لتعرضت أمريكا كلها للخطر واسـتغل              

 علي مـضض    األمر تقبلت أم أمريكا وأختها      .ضوع للوصول ألغراض معينة   أعدائها هذا المو  

بار السلطات  إلي أن قررا إخ    األمر بل لقد وصل بهم      "أمريكا"وهم في أشد القلق والخوف علي       

 بالعدول عن ذلك وطلب      أقنعهم "ستيف" رمز أمريكا ونجمتها ولكن      إلنقاذ الموضوعيكية ب األمر

 تعقيدا  األمروأقنعهم أن إخبار السلطات سيزيد      " أمريكا"النتظار قليال حتى يطمئنوا علي      منهم ا 

  .ال طائل منهاويشعل حربا 

ـ  األمر أم أمريكا وأختها بعدم إخبار السلطات بحقيقة         "ستيف"أقنع   م يخطـر ببالـه      ول

الخروج من  " أمريكا" بل سهلت لـ     ،األمريكية تعلم بالحكاية من أول      األمرمطلقا أن السلطات    

البالد باسمها المستعار وأوراقها المزيفة وذلك الستغاللها في ابتزاز المصريين كما اسـتغلت             

ـ  ، سبتمبر من قبل لغزو العراق واحتالله بدعوى القضاء علي اإلرهاب          ١١أحداث   هـي   ا وه

لـسلطات   فقد تعمدت ا   ،طعم للجماعات اإلرهابية   لألمريكان ك  تلقي بشخصية ذات أهمية خاصة    

تها وكل  في نفس الوقت تراقب جميع تحركا     ومتخفية إلي مصر    " أمريكا"غض البصر عن سفر     

 لها في الوقت المناسب كشف شخصيتها الحقيقية للمـصريين          ىخطواتها في مصر حتى يتسن    



 - ٣٧ -

 لهـا الختطافهـا      وربما تدفع جماعات تابعة    ةلجماعات اإلرهابي شوف ل بذلك تصبح طعم مك   و

  خطـة  .وبذلك تبرر للعالم أسباب دخولها إلي مصر وربما احتاللها كما فعلت مـع العـراق              

 إلـى وا بهـا     فقد فشلوا من قبل في مخططات هـدف        ،ةمحكمة رسمها رجال ال يعرفون الرحم     

 فشلوا من قبل فـي دخـول مـصر          ،يكيألمراالسيطرة علي مصر وجعلها تركع أمام المارد        

يكان وأوامرهم  األمرية جميع طلبات    بتلبهم الفرصة لذلك    تحين ألن الحكومة المصرية لم تعط     فا

يكان من الحكومة   األمر طلب   حيث  الغاشمة يكيةاألمر  الحكومة المصرية تابع ذليل للقوة     فكانت

ـ     سياسية ديمقراطية فأذعنت الحكومة لطلب     المصرية إصالحات   مـن   ٧٦م  هم بتعديل المادة رق

يكان للحكومة المـصرية    األمر قدمها   الدستور إلي جانب طلبات أخري كانت علي قائمة طويلة        

حتي ال يكون لهم ذريعة للتفكير في الهجوم علي مصر           والتي أسرعت فلبت لها كل ما تطلب      

تطاف أحـد   خا محكمة لتوريط مصر في      يكان رسم خطة  األمر ولذلك قرر    ،في يوم من األيام   

هم قيام نجمتهم الشهيرة بمغـامرة      مل عندما نما إلي ع    يكان ووجدوا الفرصة سانحة   األمررعايا  

جريئة للقيام برحلة إلي مصر متخفية باسم مستعار وأوراق مـزورة فغـضوا طـرفهم عـن               

طـاف   المناسب التهام مـصر باخت     خلوا في الوقت  دالموضوع وباتوا يراقبون عن بعد حتى يت      

  ."أمريكا"

 لتنفيذ مخططها حيث قررت أن ترمي       يكية القيام بأول خطوة   األمرقررت المخابرات   و

ات اإلرهابية واستدعت كاتب صحفي يعمل لحساب المخابرات وطلبت منه نشر           الطعم للجماع 

 بأنها قد تكون اختطفـت مـن قبـل          واإليحاء" أمريكا"يكية الشهيرة   األمراء النجمة   خبر اختف 

 كان هـذا    .هناكر ما شوهدت في مصر واختفي أثرها        شوهدت آخ   وأنها قد  ارهابيةجماعات  

هل سيجذب هذا الطعم هذه الجماعات؟       ف ،الخبر طعما قويا لجماعات كثيرة في مصر وخارجها       

  ؟ "اإلسرائيليجهاز المخابرات "وما موقفها من الخبر؟ وما موقف الموساد 

 حادثة خطيرة أو عمـل      ن الموساد اإلسرائيلي جهاز ناشط جدا وال تري       في الحقيقة ا  

 سبتمبر خطـط لهـا      ١١فعملية   ، له وتنفيذه  التخطيط اليد الطولي في      فذ إال وللموساد   إرهابي

يكية للحصول علي تأييد العـالم ألمريكـا فـي          األمرعلم ومباركة المخابرات    ونفذها الموساد ب  

بجنود مـن    أمريكا   إلمدادغزوها للعراق وحربها ضد اإلرهاب والحصول علي موافقة الدول          

  .د في حربها ضد اإلرهاب كما يدعونتلك البال

يكية التعاون مع الموساد لتنفيذ مخططها الجديـد لطـول      األمرلذلك قررت المخابرات    

 وانتشر الخبر في العالم كله حيـث        ،ضيهماخبرة الموساد في التعامل مع العرب والعمل في أر        

العالم كله وانتشرت صـور النجمـة       أذاعته جميع وكاالت األنباء وتصدر جميع الصحف في         

 التـي   تتحدث عن حياتها وأعمالها الرائعة     كل مكان وأذاعوا عنها برامج طويلة     يكية في   األمر
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يكيـة ومـساندة    األمر الـسياسية    رامج مساهمتها في الحياة   شاهدها العالم كله وأبرزت تلك الب     

تخابـات األخيـرة والتـي      يس في االن   جانب الرئ  إلية الخارجية والوقوف    يمريكاألسياسات  ال

  .ة شعبيتها الجارفة وحب الناس لها نتيجضلها فاز بها بفارق كبير عن منافسهبف

أذاعته وكاالت األنباء مثله مثل كل الناس ولكنـه         ما نشرته الصحف و   " ستيف"صدق  

م يجـد إجابـة     ؟ ولكنه ل  مصرفي  " أمريكا"ن  ف عرف المسئول عن نشر هذا الخبر أ       تعجب كي 

 عن سرهم ووقع    اا لم يطلعا أحد   متصل بأم أمريكا وأختها وعلم منهما أنه      بعد أن ا  لهذا السؤال   

عن هـذا الموضـوع حمايـة لــ     ثالثتهم في حيرة وقرروا االعتراف للسلطات بما يعلمونه   

نـدم والعتـاب    وخوفا علي حياتها فربما تتعرض لالختطاف فعال وساعتها لن يفيد ال          " أمريكا"

لهـم  " سـتيف "يكية وقـص    األمر السلطات   إليلفعل ذهب ثالثتهم    وبا. والتقاعس عن اإلبالغ  

ئا حيث علموا كل شـيء       ولكنه كان مخط   مون أي شيء   أنهم ال يعل    منه نااصيلها ظ الحكاية بتف 

خبر أحدا بهذا الموضوع حتى ال يعرض حياتهـا         أال ي " ستيف" لكل شيء وطلبوا من      وخططوا

   ."أمريكا" الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة للخطر مع أنهم

في نفس الوقت نري مؤتمرا صحفيا يعقد في البيت األبـيض يتحـدث فيـه النـاطق                 

وأن " أمريكا"طاف  تخاا صلة ب  ة قد يكون له    أو جماع  مي للبيت األبيض يتوعد فيه أي جهة      الرس

ن رعاياها   أن يتسبب باألذى ألي م     لعقاب بمن تسول له نفسه    اتنزل أقصي   الواليات المتحدة س  

ختفت ولـذلك اتـصلنا بالـسلطات       شوهدت في مصر ثم ا    شوهدت آخر ما    " ريكاأم"ال أن   قو

  . في أقصي سرعة"أمريكا"المصرية للتنسيق بيننا للبحث عن 

 كل أهل الحارة في انتظارها في قلق شديد وحمدوا اهللا عندما شـاهدوها              "نآ" وجدت 

مروها وها بالسالمة وغ  خل الحارة وهنئ   دا  إلي "حبيبة" و "ماجد" و "محمود"تخطو علي قدميها مع     

بحب شديد كأنها ابنة كل واحد منهم وكلهم ينكرون ما حدث ويصبون اللعنات علي المتـسبب                

في هذا االنفجار ويدعون لمصر أن تسلم من شـرور ضـعاف النفـوس ومـدعي البطولـة                

  .واالستشهاد

ا ال من أمه  ، مشاعر لم تجدها قبل ذلك إ      صدقهابدفء مشاعر أهل الحارة و    " آن"أحست  

 عالم براق خـادع    ، عالم زائف يملؤه التملق والنفاق     وأختها وهي التي عاشت طوال حياتها في      

عهـا  كانت تعيش وتشعر أن كل من حولها ينافقها ويخاد         ، الحب وباطنه الحقد والبغض    هظاهر

أما اآلن فهي تعـيش     . هم وتملقهم إلي غيرها   ولوال نجاحها وتألقها النصرفوا عنها وحولوا نفاق      

طفا وهي لن تـسمح لنفـسها أن        مروها حبا وع   يعرفون عنها شيئا ومع ذلك فقد غ       اس ال مع أن 

ممكن أن يحدث في    ال  من  لهم ولن تسمح لعارض بسيط كان       ابنة عتبروهاتسيء إليهم بعد أن ا    

، منحوهـا   وها كل شيء  في هؤالء الناس الطيبين الذين منح      رأيها   لم أن يغير  اأي مكان في الع   
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 صـعدت   . في قلوبهم الطيبة الـشريفة      دائما ا مكانا هو منح ،فء مشاعرهم  وحبهم ود  ابتسامتهم

 أن يـرحال إال أن      "محمود" و "ماجد" وهم   "حبيبة" و "محمود" و "ماجد"إلي حجرتها يرافقها    " آن"

  د به؟ار وهل عرفوا من دبره ومن كان يرابقتهم وسألتهم عن االنفجتاس" آن"

النفجار ليلقي ربه ليحاسبه علي فعلته      ات في ا   أنه شاب مصري وقد م     "محمود"أخبرها  

ن وقالت أنها لم تكن تتصور أن يكون مصريا بعد أن عاشرت المصريي           " آن"تعجبت  . الشنعاء

 بعض الـشيء    مة أن الصورة في مصر أصبحت قات      "محمود"قال  . وعرفت طبائعهم وشمائلهم  

نتيجـة فـشل     عمـل    إيجـاد  اقتصاد البالد وعجز الشباب عن       بعد أن ساءت األمور وتدهور    

 لهؤالء الشباب وعجزت الحكومـة عـن        ة شريف  صغيرة عملولو فرصة    الحكومة في توفير  

اإلصالح في نظام شاخ وشاخت أفكاره فاسودت الدنيا في وجوههم واغتـال فـساد الحكـام                

 أما من الناحية العالمية فالشباب يري أن بالدهم ليس لها مستقبل فـي ظـل هيمنـة                  ،أحالمهم

 ، فأمريكا بأفعالها كرهت فيهـا الـشباب واألطفـال الـصاعدين           ،ئر البالد أمريكية علي مصا  

 بدون عمل فكيف يسد فراغ وقته وفي نفس الوقت تمأل وسائل اإلعـالم أخبـار      اآلنوالشباب  

؟ ينـصب   ن بمساندتهم إلسرائيل فماذا يفعل     في العراق وفلسطي   يكان الذين يقتلون إخوانهم   األمر

 فيـدخل علـي      الحكم تنفيذبيحكم بموتها ويقوم هو نفسه      يكا ف من نفسه قاضيا وحكما علي أمر     

 مكان يعرف أنه يعج بالـسائحين       إلي أقرب ع قنبلة بدائية ويأخذها     اإلنترنت ويعرف كيف يصن   

 هذا هو تفـسيري     .يق حتى ولو نقطة دم أمريكية واحدة      يكان ويضحي بنفسه لير   األمروخاصة  

 .كراءالفعلة النالوحيد الرتكاب هذا المجرم لهذا 

 ؟ أمريكا دائما علي كل مصيبة تحدث      ونلماذا تلوم  :قالت فى دهشة ثم  " آن"نظرت اليه   

هذه هي الحقيقة وعلي أمريكا أن تغير طريقة نظرتها لألمور وتعدل من طريقة              :"محمود"قال  

 عـن رأيـه     "ماجد"" نآ"سألت  . ط الذي ازداد بعدا وبغضا ألمريكا     معالجة أمور الشرق األوس   

 تتدخل في األمور الداخلية للـبالد       أال وأضاف أن علي أمريكا      "محمود"يتفق تماما مع    فقال أنه   

. المـدى حايدا من القضية الفلسطينية وأال تساند إسرائيل علي طول          العربية وأن تقف موقفا م    

 وتريـد أن تنـام قلـيال فاسـتأذن          وإرهاق اآلن ألنها تشعر بتعب      ا أنها لن تناقشهم   "آن"قالت  

  . كوها لتنال قسطا من الراحة وغادروا الحجرة وتر"حبيبة" و"اجدم" و"محمود"

  والذي كان يتحدث   المقهى علي   "كمال "وانضما لألستاذ " حبيبة" "ماجد" و "محمود"ودع  

 وأجمعوا جميعا علي استنكار هـذا       المقهى صاحب   "بيومي" عن االنفجار الذي حدث مع المعلم     

يث عن هـذا الموضـوع      لم يستمروا في الحد   الحدث الغريب علي مصر والمصريين ولكنهم       

 حديث آخر لم يلتفت إليه الكثيرين ولم يعطوه االهتمام          إلي الموضوع   "كمال" األستاذحيث غير   

 خبر غريـب أذاعتـه وكـاالت    إليلقد استمعت اليوم  :"كمال" األستاذالمطلوب والالئق وقال   
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يكان أنهـا   األمر ويعتقد   اختفت" أمريكا"يكية الشهيرة   األمر أن النجمة     مفاده الخبر هذاواألنباء  

اختطفت واألغرب من ذلك أنهم يعتقدون أنها اختطفت هنا في مصر وال أعلم من أين جـاءوا                 

 "محمود"؟ دهش   ذا دون ضجة أو خبر صغير في صحيفة       بهذا االعتقاد وكيف دخلت مصر هك     

أمـا  ! ؟اترييام القادمة ي  ماذا ستأتي به األ   : هريب وذهب بفكره بعيدا وقال لنفس     لهذا الخبر الغ  

ثر ذلـك علـي     يؤسوما حدث لها وهل      "آن" فلم يهتم بهذا الخبر وظل صامتا يفكر في          "ماجد"

  أم ال؟ " حبيبة" و"محمود" ا به وبأصدقائهعالقته

 مع" محمود"ظل   في االنصراف ألنه يشعر بالتعب ويريد أن يستريح و         "ماجد"ستأذن  ا

هل تعلم أن هناك شبه كبير بـين         :قائال" محمود" "كمال "ستاذ األ  يتحدثان وفاجأ  "كمال "األستاذ

األسـتاذ  ماذا تقصد؟ قـال     : سائال" محمود" فتعجب   ؟"آن" وصديقتكم   "أمريكا "يكيةاألمرالنجمة  

التقرير الذى استمعت اليه من احدى وكاالت األنباء عن اختفاء النجمة األمريكية أكـد              : "كمال"

مصر، فكيف دخلت مصر فى رأيك دون أن يذكر ذلك فى           أنها آخر ما شوهدت، شوهدت فى       

ال أعلم ولكن يبدو    : وقد ازدادت دهشته  " محمود"؟ قال    ولو حتى فى خبر صغير     وسائل االعالم 

أعتقد أنهـا دخلـت متنكـرة وقـد     . نعم:  قائال"كمال"األستاذ  استرسل  ! أنك قد وجدت تفسيرا   

على سبيل  " آن باتريك "استحدمت اسم مثل    استعملت اسما آخر غير اسمها الحقيقى، ربما تكون         

هى نفـسها النجمـة     " آن"هل تقصد أن    ! ماذا؟ يا الهى  : فاه متعجبا وقال  " محمود" شغر   .المثال

باللون  "آن"لو صبغنا شعر    :  نعم والحظ معى ما سأقول     ":كمال" األستاذ !األمريكية المشهورة؟ 

بعض المساحيق وغيرنـا قلـيال هنـا        الذهبى وغيرنا لون عينيها الى اللون األزرق ووضعنا         

 !؟ كل هذه المدة   خدعتنا كيف   ، بالفعل هي إنها!  الهي يا: "محمود" فماذا ستكون النتيجة؟     وهناك

غيرت من مالمحهـا     قد   هي إنما ،السذاجة جميعا ولكننا لسنا بهذه      خدعتنا لقد   :"كمال" األستاذ

عم اتفق معك فلقـد اسـتطاعت       ن": محمود" . المتخصصين فى ذلك   بأحدكثيرا وربما استعانت    

 أن وبعـد  ، فن التنكر منهافي إتقان منا بقدر ما هو     سذاجةشكلها كلية حتى خدعتنا ليس      ر  تغيي

 تعرضـت   وإال الكتمـان    طى في نبقى سرها    أنيجب   : "كمال"  األستاذ ؟علمنا ذلك فما العمل   

خطيرة أو ربمـا    مرة  ا فربما تخطط لمؤ   ،لت ذلك عأن نعرف لماذا ف   حياتها للخطر ولكن يجب     

 لوفال أعتقد ذلك     :"محمود". رض ما يكان وقد زرعوها بيننا لغ    األمر تكون جاسوسة علينا من   

: "كمـال "  األسـتاذ . مثلها لهذا الدورجاسوس بيننا فلن تأتى بنجمة شهيرة تحتاج ل أمريكا كانت

 مـا   ربمـا وهـذا   ": محمود" .مؤامرة أخطر من التجسس   اذا ربما تكون    . أعتقد أنك على حق   

سأذهب اليهـا اآلن وأعـرف حكايتهـا         ":محمود"ماذا ستفعل؟   : "كمال"  األستاذ .سأعرفه اآلن 

  . بيننا حتى نعلم ماذا سنفعلاألمرولتبقى هذا 
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 البـاب   "حبيبـة "ففتحـت   " حبيبة" شقة   إلى المنزل ووصل    إلى مسرعا   "محمود"اتجه  

.  ال يقبل التأجيل   مها  فى أمر  نه يريدها أل" آن" توقظ    منها أن  فطلب" محمود"ودهشت لما رأت    

السـتقبال  " آن" واسـتعدت    األمـر على الرغم من اعتراضها فى بـادئ        " آن" "حبيبة"أيقظت  

 وغيرة وقالت أنها ستـصنع لهمـا        على مضض " حبيبة"وطلب االنفراد بها فتركتهما     " محمود"

 ؟األمرله ما سألت" آن" "مودمح"ظر  لم ينت .  فى الحجرة  نين من القهوة وخرجت وتركت قلبها     فنجا

 النجمة المـشهورة؟    "أمريكا"هل أنت   : بل عاجلها بسؤال اختصر فيه الموضوع كله وقال لها        

  !نا هى نعم أ:نفس صراحة السؤال وقالتب" آن"وأجابت 

 :توازنه وقال " محمود" الصمت أرجاء الحجرة لفترة ليست بالقصيرة حتى استعاد          ساد

تها حتى النهاية    الحكاية من بداي   "محمود "ل" آن"ت  فقص! ؟ولماذا أنت هنا  " آن" وكيف أصبحت   

 فى صدقها وأخبرها بمـا أذاعتـه         شك ولم يساوره أى  " محمود"بكل صدق واخالص وصدقها     

ها ان تكشف عن الحقيقة     نباء عن خبر اختفائها وربما اختطافها فى مصر وطلب من         وكاالت األ 

 البعض ذلك ذريعة للهجـوم      ويتخذتطافها  ختى ال تتهم مصر با    مام الصحافة ح  وتحكى قصتها أ  

فر لهـا الحمايـة     و حتى ت  األمرخبار السلطات المصرية ب   ، كما نصحها أنه يجب ا     على مصر 

علـى حـسن   " محمـود "الكافية فى الفترة التى ستقضيها فى مصر فوافقت على ذلك وشكرت     

 ر صـحفي ماية لها وترتيب مؤتملسلطات المصرية لترتيب حا أن يذهبا معا غدا ل واتفق صداقته

 نومها وكان عليـه     إلىود  لتع" محمود" اركه ت . األمور ونفى تهمة اختطافها عن مصر      لتوضيح

كـل شـىء غـدا        سيشرح لهـا   قال أنه ف "آن" كل هذه المدة مع      سبب بقائه " ةحبيب" ل أن يفسر 

 أحالتـه    غـدا وربمـا    ا شاق اأمامه يوم  شقته حتى ينال قسطا من النوم ألن         إلىوودعها واتجه   

 أن   جد خطيـر ويعلـم     األمر يعلم أن    يخى فى حياته وحياة مصر كلها فهو       يوم تار  إلى قداراأل

 فـى الفتـاة      خدعوا  المزيفة ويكتشف الناس أنهم    "آن"ع خبر    يشي  حتى ال  عليه التحرك بسرعة  

ـ ون الحقيقة كما يعلمها هو فربما ا  هم ال يعلم  ف ،التى أحبوها  ا ظنـوا  تهمها الناس بالخيانة وربم

واسـتهان   من خانهم أبـدا       بها الناس ألنهم ال يسامحون      هذه الحالة سيفتك   وفى جاسوسة   أنها

الخبـر   يدرك أنه لـو شـاع هـذا          "محمود"غراض خبيثة كما أن     بحبهم وعطفهم واستغلهم أل   

فعال " آن"مريكا الستغالل الموقف وربما قامت باختطاف       لتحركت بعض الجماعات التى تكره أ     

بسرعة حتى    أن عليه أن يتحرك    "محمود"راضهم ولذلك أيقن    تحقيق بعض أغ  ة أمريكا ل  لمساوم

على فراشـه وال يكـاد ينقطـع        " محمود"استلقى  .  مخاوفه ويحدث ما ال تحمد عقباه      ال تتحقق 

 مبكـرا   "محمود" استيقظ   .لىا صباح اليوم الت   إلى حتى استولى عليه النوم      األمر فى هذا    تفكيره

مة مـؤتمر    السلطات المصرية لترتيب اقا    إلىارهم  فى مشو  "آن"حتى يرافقه مع    " ماجد"وأيقظ  

" آن" قد علم بـأن  "ماجد" ومغامرتها فى مصر ولم يكن      أمرهاعن حقيقة   " آن"صحفى تعلن فيه    
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 على عجل وأخبره أنه سـيحكى       "ودمحم"بره  خفأ" أمريكا "يكية الشهيرة األمرهى نفسها النجمة    

 "حبيبـة " شـقة    ا واتجها الى  مه مالبس ياالوقت فارتد  نيضيعا له التفاصيل فى الطريق حتى ال     

 "حبيبـة "دا باب الشقة مكسورا فأسرعا بالدخول فوجـدا         ولكنهما تعجبا لما وج   " آن"ليصطحبا  

علـى فـك    " محمـود "ساعدهما  متان بقطعة من شريط الصق ف     ومكموأمها مقيدتان معا بحبل     

حجرة فخرج صـارخا    فلم يجدها ووجد آثار دماء فى ال      " آن" حجرة   إلى "ماجد"قيدهما وأسرع   

 األمرلقد حدث ما توقعته و    : ى وقال بأس" آن" حجرة   إلى "محمود" فنظر   األمر ب "محمود"وأخبر  

أفهم  يحدث؟ أنا ال   ماذا   :وقال" محمود" بدهشة الي    "ماجد"نظر  .  اهللا ف بنا يا  لطاآلن بيد اهللا فلت   

!  بنا هيا. ت المصرية فى طريقنا الي السلطا   نحن  و ولكن   "ماجد "سأحكي لك يا  : "محمود" .شيئا

 حماسهم عنـدما سـألهم      "محمود"ثار  في الحارة وأ  " آن"خبر اختطاف   " محمود" و "ماجد"أذاع  

يبحثوا عنها فـى     وطلب منهم أن     ! أين كنتم؟  ؟وهي بين أحضانكم  " آن" كيف تختطف    :مستنكرا

كلمـات  أثارت   .يفتهمنها ض  أل سيلومهم علي اختطافها فهى مسئولة منهم     ن العالم   كل مكان أل  

نهم وانطلقوا يبحثون عنها فى     اييثارت الدم فى شر   الحماسة فى قلوب أهل الحارة كما أ      " محمود"

الـي أيـن    " ماجـد " و "محمود"لم يدر   .  منهم األمركل مكان وأقسموا أن يجدوها مهما تطلب        

 الي أن يـذهب  "محمود"  تفكيرهتدىي قسم الشرطة؟ أم الي مكان آخر وأخيرا ا هل ال  :يتجهان

ن أ كبر من أن يتواله قسم الشرطة وأحـس       ن الموضوع أ  نه أحس أ  أل المصرية    المخابرات الي

ـ  ا اال المخابرات وشعرم ريبة وغموض لن يكشفه األمرفي   علـم   "آن"اف  أن من قـام باختط

يكيـة علـي    األمرسرع بانتهاز الفرصة لمساومة السلطات      أتها وتبين شخصيتها الحقيقية ف    حقيق

 اال رجال   معها ال يستطيع التعامل     نها أعمال مخابرات  أ يدرك   "محمود" كل ذلك جعل     .مطالبهم

طلبا مقابلـة    مبنى المخابرات و   "ماجد" و "محمود"دخل  . كالقضايا العادية  فهى ليست  المخابرات

ـ أنه كان في ا    تنم عن     خفيفة تعلو وجهه   بتسامةل فاستقبلهما مرحبا با   الضابط المسئو  ا نتظارهم

 بالدهـشة وتملكهمـا     "ماجـد " و "محمود" باسمهما مما أصاب     اهماوتوقع حضورهما بل لقد حي    

؟ "محمـود "أال تعرفنى يا  : سر صوت ضابط المخابرات جدار الصمت قائال      الصمت المطبق فك  

 خـر آبا  ي ثم سأله سؤاال عج    ، ويسرة نافيا   فى وجهه وهز رأسه يمنة      متفرسا "مودمح"نظر اليه   

ازدادت عينا محمـود اتـساعا       ؟"كمال"ستاذ  األكيف حال   و : وقال "محمود"ازدادت معه دهشة    

لت تقوم بالمظاهرات فـي     ز أما : وسأله "ماجد" إلىمه  ثم وجه الضابط كال   . وعجز عن الكالم  

فرد  ؟ سيادة الضابط   يا  يبدو أنك تعرف عنا كل شئ      :قالنفسه و " ماجد"؟ لملم   "ماجد "ياالجامعة  

لكل ا  سبب أجد  وال ،اليومذا جئتما   ما أعرف ل  ، وأعرف ما هو أكثر من ذلك      نعم: الضابط مؤكدا 

ننا ن كجهاز مخابرات نحافظ علي سالمة البالد من أي خطر أل           فنح ا التى أصابتكم  هذه الدهشة 

 بل فنحن لسنا بنائمين      إذا شعرنا به أو علمنا أنه يقترب من مصر         ناقوس الخطر ول من يدق    أ

مـن  خرى القيام به لزعزعـة أ     خابرات اال جهزة الم أ جدا لما يحدث ونعلم ما تحاول        متيقظين
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 به منذ بدايتـه حيـث جاءتنـا          أما الموضوع الذي اتى بكما اليوم فنحن نعلم        .استقرار البالد و

" آن باتريـك  "معلومات من عميل لنا بالخارج يؤكد أن هناك شيئا مريبا يحيط بشخصية تدعى              

 شخـصية   "ن باتريـك  آ"ولكننا لم نكن واثقين من هذا الشىء المريب ولكن بعد ذلك تأكدنا أن              

مزيفة ليس لها وجود ولم نكن نعلم حقيقة تلك الشخصية حتى تتبعنا مكالمة تليفونية جاءت لها                

مـدير  " ستيف جونسون "وبتتبع أثره علمنا أنه هو نفسه       " ستيف"من أمريكا من شخص يدعى      

حتى تأكـدنا   " كاأمري"و  " آن"وبدأنا نربط العالقة بين     " أمريكا"أعمال النجمة األمريكية الشهيرة     

أنهما شخصية واحدة وبدأنا نراقب خطواتها أوال لحمايتها وثانيا لنعرف لمـاذا تنكـرت فـى                

  .شخصية أخرى غير شخصيتها ولماذا جاءت الى مصر

" محمـود "ينصتان بكل حواسهما حتى قاطعه      " ماجد"و" محمود"كان الضابط يتحدث و   

مـن االختطـاف؟    " آن"م تتدخلوا لحمايـة     ان كنتم تعلمون كل شى كما ذكرت فلماذا ل        : قائال

السائحة األمريكية، انما نتحدث عـن النجمـة        " آن باتريك "؟ اننا ال نتحدث عن      "آن: "الضابط

نعم نعلم ذلـك ولكـن   ": محمود. "وفى هذا اختالف كبير وأنتما تعلمان ذلك   " أمريكا"المشهورة  

ان كنـتم تعلمـون كـل       عينكم  ليس هذا هو المهم اآلن، كيف تختطف هكذا بكل سهولة أمام أ           

  !؟شيء

افهـا إذا  ختطل انحن فعال كنا نحميها وندرك أن هناك من سيحاو. سؤال جيد : الضابط

حدى الجماعات التي اكتشفت حقيقتهـا وقـررت        تم اكتشاف شخصيتها الحقيقية وراقبنا فعال ا      

تراقب من  خرى   ولكن لألسف كانت هناك جماعة أ      اختطافها وركزنا علي مراقبة هذه الجماعة     

وهل تعلمون من   ": محمود"قال   .هاخرى وقامت باختطاف   وانتهزت الفرصة بإنشغالنا مع األ     بعيد

 كمـا   ،هـا اآلن   التي نعمل علي   ال ولكن هناك بعض االفتراضات    :  الضابط ؟تكون هذه الجماعة  

" ماجد"تحدث  ". آن" نعكف علي تحليلها حتى نكتشف من وراء اختطاف          جاءتنا معلومات جديدة  

 كالمه وتبعـه    على" محمود"صدق  . "محمود " وجودنا هنا اآلن اليفيد في شئ هيا يا        اإذ: ئالقا

  . في خطر حقيقيبعد أن تأكد أنها "آن"ا وهو اليدري ماذا يفعل لمساعدة خارج

 النـاس   ا وتغيرا في وجوه    أن هناك اختالف   اظإلي الحارة فالح  " ماجد" و "محمود"عاد   

 لـيس كـذلك     األمرولكن  " آن"ورا أنهما بسبب اختطاف     وههم كآبة وحزن تص   حيث علت وج  

حيـث غمـره النـاس      " ماجد"عاديا وخاصة   استقباال غير   " ماجد" و "محمود"حيث قابل الناس    

؟  علي المقهى فسأاله عما يحدث     "كمال"األستاذ   فلمحا   ، حدث  قد أحس منها أن شيئا ما    بكلمات  

" ماجـد " تمالـك    . أخاه قد مات في فلسطين      أن "ماجد" كثيرا قبل أن يخبر      "كمال"األستاذ  تردد  

 فـي   لقد فجر أخوك نفـسه    : "كمال"األستاذ  ؟ قال    كيف حدث ذلك   :"كمال"األستاذ  نفسه وسأل   

يـة  وكاالت األنباء منذ قليل وأعلنـوا عـن هو        هذا ما أذاعته    . أتوبيس إسرائيلي في تل أبيب    



 - ٤٤ -

 لنشاهد نـشرة    لىاتأكد فتع  ت ان أردت أن  ألنك حدثتني عنه من قبل و     مهاجم فعرفت أنه أخوك     ال

ـ       ش. ربما أكون مخطئا  ف فهي علي وشك أن تبدأ    األخبار   ى اهد الجميع نشرة األخبار فـي المقه

  بـه معظـم الفلـسطينيين       وتأكد أن أخاه قام بما يقوم      "كمال"األستاذ  صدق كالم   " ماجد"وأيقن  

مـن الـدنس    ه  أرض أجل تطهير وضحى بنفسه من أجل حرية بالده ومن         لدفاع عن قضيتهم  ل

لم يبد أي رد فعل     " ماجد" إال أن    . والدعاء ألخيه  "ماجد" بدأ الحاضرون في مواساة      .اإلسرائيلي

سرته والتي تحتاجه اآلن أكثـر      فلسطين فورا للوقوف الى جانب أ      إلىن يعود   ا بأ راربل اتخذ ق  

سرة  بقية األ  ابعد أن عرفوا هوية أخيه لن يتركو      بل حيث يعلم تمام العلم أن االسرائيليين        من ق 

يد أفرادهـا ولـذلك قـرر       هو هدم منزل األسرة وتشر     سيقومون به جراء  في سالم وأن أول ا    

عـن عزمـه أي     لن يثنيه    "ماجد"ين تأكدو أن     فلسطين وأخبر الحاضرين بذلك والذ     إلىالعودة  

  في هـذه األيـام   "ماجد" فى حاجة شديدة الى       أدرك ذلك علي الرغم من أنه      "محمود"شئ حتى   

 أكثـر وهـي      تحتاج إليه اآلن   يعلم أن أسرته  في محنتها ولكنه    " آن"يساعدا  قف بجانبه ل   ي حتى

 وودعهـا " ماجد" ودعت الحارة    .األحرى أن يقف بجانبها ضد عدوان ال يقف في طريقه شيء          

جـاء   لها منذ أن     ااعتبرته ابن ولتى استقبلته بها وهو يخطو أولى خطواته فيها         بنفس الحرارة ا  

حب المتدفق من ناسها والعطـف      وعاش في ظل ال   ة واستقبلتة بأحضانها الدافئة     ن بلده للدراس  م

 فهو صديقه " محمود" ه أحد في الحارة كما سيفتقد     "ماجد "لن يفتقد . ع من بين ضلوع أبنائها    الناب

 "محمـود "ورفيقه في السكن واألحالم وكان يتمنى أن يقف بجانبه في مثل هذه الظروف وكان               

ند قضيته   يسا "ماجد" الحقيقية هي قضية فلسطين وطنه المغتصب وكان         "ماجد"يدرك أن قضية    

 إلي وطنـه    ن يعود  يتمنى أ   في نظره وكان دائما    بشتى الطرق ولكن تلك المساندة لم تكن كافيه       

ء الـوطن ازداد  ضحى بنفسه فدا أخاهعلم أن  عد أنن ب عن العودة إال دراسته أما اآل      خرهأوما  

 قـرر   ،كيانه، بكل    قرر أن يواجه العدو بنفسه     ،إلي ميدان المعركة  حماسا وقوة وقرر أن يعود      

لحقيقيـة فارتـدى زي المحـارب       أن ينتقل من مرحلة المساندة المعنوية الي المساندة الفعلية ا         

 ال بـل    ،في سبيل حريته وكرامته    االجسور وذهب لمقاتلة العدو غير عابئ بحياته مضحيا به        

  .حرية وكرامة شعب بأكمله

هـي  " آن"ية  أدرك أن قض  و  أن يقاتل وحيدا في جبهته،     عليه  أن اآلن" محمود"أدرك   

ن من أحد أن يقف بجانبهم في هذه المعركـة فهـي            قضية كل المصريين ولن يطلب المصريو     

يها وسيضحون بكل ما هو غالي ونفيس من اجـل حريـة            معركتهم وقادرون علي االنتصار ف    

 عاشـت معهـم     ، فهي اصبحت فـردا مـنهم      التي هي أصبحت تعني حريتهم الشخصية     " آن"

ـ  عهم المحـب  أوا فيها حلما جميال عوضهم عن واق      وروشاركتهم حياتهم وأحالمهم     ستقبلهم ط وم

ا السالمة   له نويمسون وهم يتمنو  يصبحون  هل الحارة   أهي قضية   " آن" صبحتأ. الغير مأمون 
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 ،تعلقت بها  و قد عشقتها  فقلوبهم الطيبة    ،اختفائها الغامض ويحاولون معرفة أي شئ قد يفك لغز        

ا يهتمون  نم ان كانت نجمة مشهورة أم ال فهم ا        يهمهم وال" آن" فهم اليعرفون اال  " آن " بتعلقت

  . التي عاشت معهم وعرفوها وعرفتهم"آن"بنتهم با

 كآبة سوداء   طرقاتهايمت علي الحارة و    تاركا أهل الحارة في هم جديد وغ       "ماجد"غادر  

 حماسـا    المقهى الذي اشتعل   وتحول" ماجد"وعلي رحيل   " آن"اختفاء  وكأنما أعلنوا الحداد علي     

 الجالسين وقد اكفهرت وجـوههم وصـاموا         حيث ترى  دق عزاء ونشاطا في الماضي الي سرا    

 تغير من   ا جديدة قد  بينما هم علي هذه الحالة ينتظرون أخبار      و .عن اللعب والشرب في المقهى    

 أعلنـت اختطـاف     رهابية أفاد الخبر أن جماعة إ     حيث" آن"فزيون خبرا عن    ي أذاع التل  ،حالهم

علنت الجماعة أن مقرها مـصر      وأ" آن "ب والتي يعرفها أهل الحارة      "أمريكا"يكية  األمرالنجمة  

وطلبوا من الواليات المتحدة سحب قواتها من العراق وإال          مصروتعمدوا في بيانهم اقحام اسم      

  .يكان قرارهماألمرن حتى يتخذ  يوميجماعة مهلةقاموا بقتل نجمتهم الشهيرة وأعطت ال

" آن"ى المقهى وتأكدوا جميعـاً أن        هذا الخبر عل    أو سمع  أصاب الذهول كل من شاهد    

ما يصيبهم أمـراً    لتي يلجأ إليها الضعفاء عند    افي خطر حقيقي لن ينقذها منه إال قدرة الخالق و         

أكـد لـه ذلـك    وا وحـده " آن"أن مصر كلها في خطر ال    " محمود"وتأكد   .خاطر أو يعجزهم 

" ة اختطـاف     البيت األبيض وذلك بعد إعالن الجماع      المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسم     

ومطالبتها ألمريكا باالنسحاب من العراق حيث تحدث الناطق باسم البيت األبـيض عـن              " آن

 قرر إرسال وفد كبير وفريق تحقيق مـن       األمريكى  ضد أمريكا وقال أن الرئيس     تحاكمؤامرة  

ا الحادث ألنهم يعلمون أن هـذه        مصر للعمل على كشف غموض هذ      إلىيكية  األمرلمخابرات  ا

 في مكان ما في مصر وأنهم سيعاقبون كل من اشترك في هذه المؤامرة أشد               تبيءة تخ الجماع

العقاب وحذرت الجماعة من المساس بنجمتهم المشهورة وإال سيتعرضون لحرب رهيبة مـن             

   .الواليات المتحدة

ه وسـلم    شقت إلى واتجه   "كمال"األستاذ  على ما شاهد وسمع إنما ودع       " محمود"علق  لم ي 

 من نومه مـذعورا وانطلـق       "محمود" أفاق   .ابم ولم يوقظه إال طرق شديد على الب       نفسه للنو 

صوب الباب ولم يسأل الطارق عمن يكون أو لماذا جاء بل فتح الباب مباشـرة لـشعوره أن                  

 إلـى   معه  ليأتي  يدعوه الرتداء مالبسه بسرعه    "كمال" األستاذىء ب  فتح الباب وفوج   . هام األمر

 عن الموضوع وإنما اسـتنتج أن       "محمود"لم يسأله   . "محمود"ل  بيته ألن هناك ما يريد أن يريه      

 إلـى  "كمال" األستاذ ولذلك ارتدى مالبسه بسرعة فائقة ورافق     " آن" له عالقة باختطاف     األمر

 سجل شريط الفيديو الذي أذاعته وكاالت األنباء والذي يذيع البيان            قد "كمال" األستاذكان  . بيته

 هذا الـشريط عـدة      "كمال" األستاذ شاهد   دوق" آن"ى لسان الجماعة التي اختطفت      الذي جاء عل  
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 شاهد الشريط للمـرة     مرات لعله يستنتج ما لم يخطر على بال أحد أو يفكر فيه إنسان وبعد أن              

 بيته حتى يـشاهد الـشريط       إلى ودعاه   "محمود" إلىالبسه وذهب    واقفاً وارتدى م   الخامسة قفز 

   ."آن" المكان المحتجزة فيه إلىمعه ويطلعه على ما اكتشفه والذي قد يرشدهم 

 "كمـال " األستاذ في مجلسهما أما التليفزيون وعرض       "كمال" األستاذ و "محمود"استقر  

لشريط ولم يفطن لمـا أراد لـه         ا "محمود" حتى يعطيه رأيه فيه وشاهد       "محمود"  على الشريط

 أن يعرض له الشريط مرة أخرى وقال        "كمال" األستاذ أن يدركه أو يراه فقرر       "كمال" األستاذ

ن يذكر له   ذي ارتدى قناعاً أسودا وطلب منه أ      له أن يهتم بالجدار الذي يظهر خلف المتحدث ال        

الشريط للمـرة الثانيـة      أكثر وهو يشاهد     "محمود"ركز  . أي ملحوظة قد تكون أثارت انتباهه     

نهى مشاهدة الشريط قـال     وأعطى كل تركيزه للجدار الذي يظهر في خلفية الصورة وبعد أن أ           

؟ فـرد   القـديم  ماذا تقـصد ب    :"كمال" األستاذ فسأله. أعتقد أن هذا الجدار قديم    : "كمال"لألستاذ  

ه جدار أثري ذو طـابع      أحسنت إن :  قائالً "كمال" األستاذ فهلل   .أعتقد أنه أثرى  : قائالً" محمود"

 أن الحظت أني أعرف     إلى في الحقيقة لقد احتجت أن أشاهد هذا الشريط عدة مرات            .اسالمي

دهشة فيها سرور   " محمود"دهش   .ليه مرة أو مرتين مع أحد أصدقائي      هذا المكان وقد ذهبت إ    

 هل ذهبت يوماً    .سأخبرك:  وقال "كمال" األستاذ؟ فابتسم   إذاً أخبرني باهللا عليك أين هو     : وقال له 

إن مبنـى   . لقد فهمـت  . ماذا تقصد؟ آه  . مرة واحدة نعم  : "محمود"؟ فأجاب    نقابة الصيادلة  الى

 ال ال يمكـن فالنقابـة ال تغلـق          .نقابة الصيادلة عبارة عن مبنى أثري وهو ذو طابع إسالمي         

 األسـتاذ  .بع قد يكون مكاناً آخر له نفس الطـا        ؟ ال ال  أين ذهب موظفوها وعمالها   أبوابها أبداً ف  

 لك حق فيما تقول ولكنك ال تعلم أن مبنى نقابة الصيادلة قد اغلق منذ فتـرة إلجـراء                   :"كمال"

 يـستمع   "محمود"كان  . اآلن مغلق ينتظر إجراءات الترميم    بعض الترميمات على المبنى وهو      

 مـن   ما ان كنت واثقا تما    : له  وقال "كمال" األستاذ مصدق لما يسمع حتى اقتنع بكالم        رإليه غي 

خبر السلطات المصرية علـى     يجب أن ن  :  بثقة وقال  "كمال"ذلك فما العمل اآلن؟ أجاب األستاذ       

 الـسلطات المـصرية     إلى الذهاب   "محمود" و "كمال" األستاذ وهكذا قرر    .الفور حتى تتصرف  

ألن الوقـت   ا يتوقعان أن تتحرك السلطات فـور اخبـارهم           الخطير وكان  إلخبارهم بهذا األمر  

للخطر وتعرض مصر   " آن"حياة  قيقة تمر تعرض    يجب التحرك على الفور ألن كل د      يداهمهم و 

لها للهجوم على مصر ومص عـسلها       خطر التدخل في شئونها وقد يهيج عش الدبابير ك        لكلها  

لكالهما بل األكثر حيرة ودهشة     تخذته المخابرات كان محيراً جداً       لكن الموقف الذي ا    وخيراتها

 تعجب  .ولكنها لم تحرك ساكناً   " آن"حتجاز  لى علم منذ فترة بمكان ا     هو أن المخابرات كانت ع    

 إجـراء ففـسر لهمـا     أى وسأال عن سر تقاعس السلطات عن اتخاذ    "كمال" األستاذ و "محمود"

ضد  تتدخل ألن هناك مؤامرة تحاك    ضابط المخابرات ذلك وقال لهما أن مصر ال تستطيع أن           
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أن الجماعـة    تفيـد     تقارير لموضوع فقد جاءت  يط مصر في هذا ا     وان الهدف منها تور    مصر

 بـل   األمـر بمجرد أن تتدخل السلطات المصرية في       " آن"تلقت أوامر بقتل    " آن"التي اختطفت   

وبذلك يتخذ  " آن" على أن تتهم السلطات المصرية بقتل        واألكثر من ذلك أن أساس خطتهم تقوم      

 العراق فهم يريدون إحراجنا أمـام       يكان ذلك ذريعة لوضع قدمهم في بالدنا كما فعلوا في         األمر

  . ذا ستكونالعالم وإظهارنا بصورة سيئة والخطوة التالية اهللا أعلم ما

 سمعاه تواً واعتقدا أن السلطات المـصرية        قد ما   "كمال" األستاذ وال   "محمود"لم يدرك   

. ولية واتهما الضابط بالجبن وعدم االحساس بالمسئ      األمرتجد ذريعة لنفسها حتى ال تتدخل في        

 "كمال" األستاذ و "محمود" كأن لم يسمع شيئاً وفاجأ       ابط باإلساءة إنما واصل حديثه    لم يشعر الض  

ط ؟ لم يمهلهما الـضاب    يكية حتى األن  األمرفي رأيكما لماذا لم تتدخل المخابرات       : بسؤال قائالً 

الضابط حتى   لم ينتظر    ؟ومن في رأيكما قام بعملية االختطاف     : خرآليجيبا إنما عاجلهما بسؤال     

نـه فـي غايـة      ح لكما به أل    سأخبركما اآلن بما لم أرد أن أب       : منهما إجابة إنما قال لهما     يسمع

لدينا معلومات مؤكـدة أن المـسئول عـن         . السرية حتى ال تتهما السلطات المصرية بالتخاذل      

علـم  يكية بالتعاون مع الموساد اإلسرائيلي وأنتما على        األمرعملية االختطاف هي المخابرات     

 أن يكبح جماح نفسه وسـأل       "محمود"؟ لم يستطع    مع هذان معاً فماذا تكون النتيجة     تماماً إذا اجت  

رعاياها لتورط مصر في أمر ما؟ أال ترى أن ذلك مبـالغ             ولماذا تقتل أمريكا رعية من       :ثائراً

تمبر  سـب  ١١ألم تقتل أمريكا عدداً من رعاياها في أحـداث          .  ال ليس مبالغاً فيه    :الضابطفيه؟  

ن نت في حاجة لذلك حتى تحتل العـراق؟ يجـب أ          ؟ أكا ا في حالتنا اآلن   وليس رعية واحدة كم   

تعلما أن أمريكا الغاية عندها تبرر الوسيلة وستفعل أي شىء من أجل تحقيق أهدافها والوصول               

  .  أغراضهاإلى

ستخرجون من  ن وكيف   وما العمل اآل  :  عن صمته وسأل الضابط    "كمال" األستاذخرج  

 نتدخل مطلقاً بل مـا أقـصده   أنا لم أقل أننا لن: ؟ فرد الضابطلوا تتدخه الورطة إن كنتم لن    هذ

تظر قليالً حتى تتضح لنا األمور ونتأكد من شخصية المختطف وبعدها نتحرك أو ربما              نأننا سن 

نخبر أمريكا بما لدينا من معلومات ونترك لها حرية التصرف حتى نضع الكرة فـي ملعبهـا                 

كل هـذه   " آن" ونترك  : عًافز" محمود"فقال  .  الخطير األمرصر عن التورط في هذا      وننأى بم 

 أنسيت أنهـا أمريكيـة يـا        ً:؟ فقال الضابط مندهشا   مدة وهي تعيش كل هذا الخطر بمفردها      ال

نها عاشت معنا فترة طويلة وعرفتنـا       ؟ ثم ا   ذلك ولكن ما ذنبها     ال لم أنس   ":محمود"؟  "محمود"

أما أنا فأتحـدث عـن النجمـة        " آن" إنك تتكلم عن     :الضابط. ميلةوعرفناها وهي شخصية ج   

ـ          "أمريكا"يكية الشهيرة   األمر اً فـي    والتي ساندت سياسات أمريكا بكل قوتها وتلعب دوراً مهم

 لتتعـذب  ًا إذ  ولها دور سياسى بـارز     شخصية سياسية السياسات الخارجية ألمريكا، فإن كانت      

  .الً بنار السياسة وحرقة المظلومينقلي
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 معـاً   ن يتناقـشا  "محمـود " يفكر تفكيراً عميقاً بينما كان الضابط و       "كمال" األستاذكان  

 ولم ينتظر سؤاال من الضابط      . أعتقد أن لدى الحل لهذه المشكلة      :وأخيراً تنفس نفساً عميقاً وقال    

،  هذا الموضوع  إن كانت السلطات تخشى التدخل حتى ال تتورط مصر في         : وقال" محمود "وأ

ع أيا من كان أن يورط مصر في        ن للشعب المصري الكلمة األخيرة وساعتها لن يستطي        ليك ًاإذ

 سيقوم الشعب المصري بتخليص     ":كمال"األستاذ  ؟  "كمال "أستاذ يا   ماذا تقصد : "محمود". شىء

من مختطفيها وساعتها سيصفق العالم لمصر وتخرج من هذا الموضوع بمكـسب كبيـر              " آن"

  فكرة جيدة ولكـنكم سـتتعاملون مـع        :الضابط. ا يريد أعدائنا  ريضة ولن تتورط كم   وسمعة ع 

 أعتقـد   ":محمود"؟   ال يعرفون الرحمة فماذا ستفعلون     أجهزة مخابرات أفرادها مدربة جيداً وهم     

وسـط   سـوا  ضباط المخابرات الزي الـشعبي ويند       بعض ليرتدى ،أن لدى الحل لهذه المشكلة    

سأوفر :  الضابط ."آن"شادنا حتى نتمكن من إنقاذ      ارالشعب ويقومون بقيادتنا في هذه المعركة و      

بية يعرف أحد أننا مشتركون في هذه العملية وأنها عملية شـع           أال: لكن بشرط واحد  لك ذلك و  

 تـوريط فرصـة   وبذلك نفوت   وأحبها الناس وأحبتهم    " آن" فيها   يقودها أهل الحارة التي عاشت    

   .مصر علي أعدائها

أن يوفر لهم بعض أفضل ضـباطه        "كمال" األستاذو "محمود"وهكذا اتفق الضابط مع     

 علي اختيـار    "كمال"األستاذ  مع  " محمود"تهما اتفق   حيومن نا في التعامل مع مثل هذه المواقف       

فـي  بعض أهل الحارة الشباب للقيام معهم بهذه العملية الخطيرة والحقيقة أنهما وجدا صعوبة              

 هذه العملية وهذه هي طبيعة الشعب     تراك في   ن االش اإلختيار ألن أهل الحارة كلهم كانوا يودو      

 ويحمـل   بحياته حتي ولو كان هذا الشخص أمريكياديهالمصري فهو عندما يحب شخصا ما يف  

 اختار   من "محمود"ختار  ا. خرىجبر في األرض وظلم كل البالد األ      جنسية البلد الجبار الذي ت    

اندسوا معهـم فـي     خابرات الذين   ضباط الم ب "كمال" األستاذمن أهل الحارة والتقى معهم هو و      

ن الذى اختطفت فيـه     تجهوا جميعا إلي المكا   ابالعملية علي الفور و    بية وقرروا القيام  عيابهم الش ث

 ضـباط    أحد ل إلي داخل المكان ويقوم بهذه العملية      هم التي تقوم علي التسل    تطووضعوا خ " آن"

مجموعة بالهجوم بعد اشـارة     الالمخابرات المتنكرون لفتح باب أو ثغرة في المبنى حتى تقوم           

جـد  شاف الموقف حيـث و    كتواسل إلي داخل المكان     استطاع أحد الضباط التسل   . طبامن الض 

العيـون   عة سوداء ال تظهر مـنهم إال      ا ويضعون أقن  سودحوالي خمسة اشخاص يرتدون زيا أ     

خلـف  مـن ال  بنادق ورشاشات ووجد في أحد األركان فتاة يداها مقيدتان          أيديهم  ويحملون في   

 وتفحص المكان بعين خبيرة وشعر أن مـن بـداخل المكـان ال            " آن"مة الفم فأدرك أنها     مكوم

درون كأنهم في نزهة ولكنه لم يكن يعلـم         ذا الهجوم حيث وجدهم يتحدثون ويتن     يتوقعون مثل ه  

 بندقيته علي رأسه     فوهة وقد وضع    كان يراقب عن بعد ولم يشعر به اال        آخرأن هناك شخصا    
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 غيـر   كنةعربية بل اللغة  كان المتحدث يتكلم ال   .  فجرت رأسك  االو ال تتحرك    :عربيةوقال له بال  

ووضع كمامة  بتقييده  التي قام أحد أفرادها      بقية المجموعة    إلىمصرية واقتاد الضابط المصري     

 دار نقـاش بـين      .جانب المصريين ا عليهم من    ا أن هناك هجوما وشيك    علي فمه بعد أن علمو    

له اال أن الـشخص     رة التخلص من رهينتهم الجديدة بقت     ل أفرادها ضرو  المجموعة التي يرى ك   

يعون اسـتخدامه فـي     عهم أنهـم يـستط    يقتله ويبدو أنه كان قائدهم وأقن       أن  رفض أسرهالذي  

  يعـود   الخارج الـضابط حتـي      فى من معه و "محمود" انتظر   .األمر عليه إذا تأزم     المساومة

نـه لـم يخـرج       الذي سيواجههم بعد قليل إال أ      هم ويعلموا شيئا عن عدو    األمرتوضح لهم   سيل

 أن يدخل حتي يعلم بنفسه ما يدور بالداخل ولم          "محمود" ربما قتل فقرر     أنه قد أسر أو   وأدركوا  

حـد الـضباط اال أنـه        أل  ذلـك   الذى نصحه بعدم الدخول وليترك     "كمال" األستاذ إلىيستمع  

 أن يدخل الى ذلك المكـان       "حمودم" لم يكن سهال علي      .طباأصرعلي ذلك وانطلق في أثر الض     

بعد أن احتاط الخاطفون وشددوا الرقابة على المكان ولكنه استطاع التسلل الى مكان قريب من               

بعض الحـديث   " محمود" سمعو. ووجد الضابط مقيدا الى جانبها بعد أن أسرته المجموعة         "آن"

للغة العربية وكالمـا آخـر   الذى يدور بين أفراد المجموعة ومما أثار دهشته أنه سمع كالما با   

باللغة األنجليزبة وثالث بلغة أخرى غريبة عليه ولذلك لم يستطع التعرف على هوية الخاطفين              

وبينما هو على حاله هذه من الترقب سمع صوت أقدام يقترب منه فقرر االنـسحاب بـسرعة                 

 طفالخـا طلق  الهرب فأ " محمود"ول  حتى ال يكتشف أمره اال أن أحد أفراد المجموعة رآه فحا          

 الذى استطاع الهرب الى الخارج ولم تصبه تلك الرصاصات        " محمود" بندقيته صوب    رصاص

   .المعسكرين بين اال أنها صعدت من الموقف وأحدثت اضطرابا شديدا

بما حدث وقال له أن الخاطف       "محمود" عما حدث فأخبره     "محمود ""كمال"األستاذ  سأل  

" محمود"صاب  أنه لم يفعل وهذا ما      يقتله اال ا  أن  الذى أطلق عليه الرصاص كان فى استطاعته        

 األمرفرض عليه     وربما أحدخص ربما يعرفه أو ربما ال يريد قتل         الش  وأحس أن هذا   بالدهشة

  تعلـو   نفس الدهـشة    خارجا وكانت  "محمود"  وجه  تعلو كانت الدهشة . كما فرض على الجميع   

  أن  رفض  أن خر بعد آلقتل المتسلل ا  ي  أن رفض مجموعة الخاطفين من زميلهم الذي        بقية وجوه

صـيب خاللهـا قائـدهم      أين أعضاء المجموعـة     قتل المتسلل األول وقامت مشاجرة عنيفة ب      ي

 ومن معه في الخارج     "محمود" قرر   لحظةفي نفس هذه ال   وه أرضا   تسقطأرصاصة في صدره    ب

 قتل فيها من قتل مـن       ودارت معركة حامية  الهجوم واالشتباك مع المجموعة واقتحموا المكان       

روب وحملـوا معهـم      قرر من نجا من المجموعة اله      األمرالمجموعة والمصريين وفي نهاية     

 الضابط الذي أسر قـد      ، ووجدوا وا هويتهم إال واحداً منهم تركوه     جثث ضحاياهم حتى ال يكتشف    

قتل وهو مقيد األيدي ومكمم الفم كما وجدوا جثة واحدة ألحد أفراد المجموعـة وقـد ارتـدى       
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 وهـو   "كمـال "األستاذ  فإذا به يرى    " محمود"المالبس السوداء ووضع قناعاً على وجهه ونظر        

ووجـدها  " آن"عن  " محمود"مسجى مضرجاً بدمائه فانسابت دموعه غزيرة حزناً عليه وبحث          

ـ  إلـى ملقاة في أحد األركان وهي مقيدة مغشية عليها فأمر أحد رجاله بحملها              ج لتلقـى   را الخ

. ويعامل معاملة الشهداء األبـرار     برفق   "لكما"األستاذ  زم كما أمر بأن يحمل جسد       العالج الال 

 الجسد األسود الملقى على أرضية المكان وقتله الفـضول ليعـرف            إلى "محمود"اً التفت   وأخير

 أن يرفع القناع عن وجهه وما أن فعل ذلـك           "محمود"هوية الشخص صاحب هذا الجسد فقرر       

ى المـوت   ر فاه كأنما رأ   لوجه حتى اتسعت عيناه في دهشة وشغ      ووقعت عيناه على صاحب ا    

قدت أحد أبنائها ودارت به األرض من هول المفاجأة حيث          م ف نفسه وصرخ صرخة عظيمة كأ    

ام معه على سرير واحد ولم يكن هذا الوجه الـذي           لم يكن هذا الجسد المسجي أمامه إال جسد ن        

ا واشتاق إليه منذ فترة، لم يكـن هـذا الـشخص إال              صباحاً ومساء  أن يراه ه إال وجه تعود     رآ

أيتها الحياة كم فيك    . رة التي أحبه أهلها كأنه ابن لهم       ورفيقه في الحياة وابن الحا     هصديق" ماجد"

" محمود"انهار  .  في قلوب األحبة واألصدقاء    ها من سهام تصوبي   من مفاجآت صارخة وكم فيك    

 ذلـك   "ماجد" لم فعل    "محمود" على فكر    ولم يأت " ماجد"رف دموعاً غزيرة على وجه      تماماَ وذ 

م يستطع أن يفعل له شيئا      مه ومات بين يديه ول    ماه أ ه وقد اريقت دماء   بل كل ما تذكر أنه صديق     

 عينيه  "ماجد" فتح   ه على وجهه   بين أحضانه وتسيل دموع    "ماجد"وبينما هو جالس ويضع رأس      

صوتاً ضعيفاً يكلمه   " محمود"بصعوبة وكان مازال على قيد الحياة وكان يصارع الموت فسمع           

لم أقصد ذلك فقد وعـدوني أن       . حنيأن تسام " آن"واطلب من   " محمود"سامحنى يا   : ويقول له 

ـ   ي وعدوني أنهم لن     ،يساعدوا وطنى فلسطين إن فعلت ذلك       "ماجد"كان  ". آن" سببوا أي أذى ل

 ل  لثوان قصيرة حتى يفسر    الحياة أرهقه مصارعة الموت ليظل فى    يتحدث بصعوبة شديدة فقد     

رهق نفسه كما طلـب      أال يتحدث حتى ال ي     "ماجد" من   "محمود"طلب  . لماذا فعل ذلك  " محمود"

 يجب أن تسمعني    ،"محمود"اسمعني يا   : قال له " ماجد"من رجاله استدعاء سيارة إسعاف ولكن       

لقد وعدوني أن يرحلوا عن فلسطين وصـدقتهم        . لحظتي وليس أمامي إال ثوان قليلة     فقد حانت   

: "محمود"قال . "محمود"، صدقني يا    لم يكن في نيتي أن أؤذي أحداً       نفأقدمت على ما فعلت ولك    

ل قـا . ا جاءتك الفرصة وتعمدت أن تخطئنـي       وأعلم أنك لم تقتلني عندم     "ماجد"أنا أصدقك يا    

 هنا فغير ذلك كل خططـي وقـررت أن أنهـي    كانعم هذا صحيح وقد فوجئت أن أر    : "ماجد"

 ؟؟ أخبرني "ماجد" من هم يا     ":محمود ".قتلوني ،"محمود" قتلوني يا    ،الموقف ولكنهم لم يمهلوني   

لقـد أرادوا أن    .  العالقة بين مصر وفلسطين    إلى يسيئونني حتى   نأدركت أنهم يستغلو   ":ماجد"

تتخلى مصر عن مساعدتها للقضية الفلسطينية عندما تعلم مصر أن فلسطينى قام بهذه العمليـة               

سـامحني يـا    ، خـدعوني،    "محمـود "ها للخطر ولكنهم خدعوني يا      على أرضها ويعرض أمت   

 فصاح  . جزاء ثقتي بهم فقتلوني    نلت لقد   . كلها ولتحذر من أعدائها     بل لتسامحنى مصر   "محمود"
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 والعالم كله   "محمود"أنت تعرفهم يا    : "ماجد"؟  ؟ قل لي من هم    "ماجد" من هم يا     : سائالً "محمود"

" محمود" وترك   مصدوما جملته بل فارق الحياة مخدوعاً       "ماجد" لم يتم    "...........يعرفهم إنهم 

ن على الهواء هذا الحدث وتعلـن للعـالم أن          لم أن وكاالت األنباء تنقل اآل      يع حزيناً تائهاً وهو  

" ماجـد " صديقه الفلسطيني هو من قام بعملية االختطاف وال يعلم كيف يساعد صـديقه               "ماجد"

، التهمة التي ألصقت به وتم الدفع به فيها دفعـاً وهـرب الفاعـل               لينصره وينفي عنه التهمة   

ما يرتكب من جرائم ويلصق التهم بأعدائه ولألسف يصدقه العالم          الحقيقي كعادته حيث يرتكب     

أما الشعب المصري فقد أثبت اليوم أنه خير شعوب         . الكتشافه القاتل وتقديمه للعدالة   ويهلل له   

نه هو الدرع الواقي لمصر ضد أي خطر وضد أي دولة           أالعالم وأثبت أنه يحب وطنه كثيراً و      

اءة لمصر أو العدوان عليها وما أسـاء الـشعب المـصري            تسول لها نفسها أن تفكر في اإلس      

ن مـصر اآل  أراقت كرامتها بكل الـسبل وأصـبحت        لمصر أبداً إنما أساء لها حكومتها التي        

 دوالً كانت مصر تطعمهم وتحميهم شر جيرانها وتدافع عـنهم           ،تستجدي دوالً ليس لها تاريخ    

 ألعدائها تفعل بها ما تشاء على أن        ولكن ماذا نقول بعد أن هانت مصر على حكامها وسلموها         

تبقيهم على كراسيهم المطلية بالذهب فأضعفوها وجعلوها عرضة للمؤامرات والسلب والنهـب            

  .ا مصرفلك اهللا ي

ى العـالج فـي إحـدي سـيارات         التي كانت تتلق  " آن"لإلطمئنان على   " محمود"ذهب  

على ما فعله هـو وأهـل        حتى ارتمت بين أحضانه وشكرته       "محمود"، وما أن رأت     االسعاف

مـات أثنـاء     "كمـال "األستاذ   هل علمت أن     ً:حزينا" محمود"الحارة من أجل انقاذها فقال لها       

و  ال داعي لألسـف أ     ":محمود ".نعم وأشعر باألسف والحزن من أجله     :  له باكية  ؟ قالت إنقاذك

ريكية بينما أمريكا    أننا نضحي بحياتنا إلنقاذ أم     األمرالغريب في   . الحزن فذلك لن يعيده للحياة    

 مرات والمكايد ضدنا وال تتمنى    ا واسالمنا بكل الطرق وتحيك المؤا      بالدن إلىتقتل فينا وتسىء    

  . لنا خيراً أبداً

  .مني عليهلي ذنب في ذلك فال تل  أنه ليس"محمود"تعلم يا  :   "آن"

  . لم أقصد أن ألومك وما وجهت حديثي إليك إنما أحدث نفسي:  "محمود"

  ؟ مات قد"ماجد"أن هل علمت 

  ؟ ماذا؟ كيف حدث ذلك: 

 . لمكان ااطفين الذي وجد قتيالً فيلقد كان الشخص الوحيد من الخ: 

  ؟ن؟ هل كان من الخاطفياطفينماذا؟ الخ: 

وطلـب منـى أن      ك نعم وقد أخبرنى قبل أن يموت أن هناك من أجبره على ذل            :

  .هأطلب منك أن تسامحي
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 ؟ ذلك أجبره علىومن الذي  :

 .له دخل في ذلك أعتقد أن أمريكا أو اسرائيل أو كالهماني  لم يخبرني ولك:

  !ماذا؟ أنت تتهم أمريكا مجدداً: 

حياتـك للخطـر     وعرضوا نعم لقد استغلوك لتوريط مصر في عملية اختطافك       : 

 . "ماجد" و"كمال"األستاذ وتسببوا في قتل 

 .ال أصدق ذلك: 

 من سيتهمونه بتـدبير   على العالم وسترينولن يصدقه أحد ألن إعالمكم يسيطر : 

  . عملية االختطاف حتى تكتمل فصول المؤامرة

 الـذي   "كمـال "األسـتاذ    سرادق عزاء لتأبين     إلىعاشت الحارة ليلة حزينة وتحولت      

 ويرى أنه مظلوم   "ماجد" نصفين نصف يؤيد     إلىضحى بحياته من أجل مصر وانقسمت الحارة        

 يستحق ما حدث لـه      ه إال رغماً عنه والنصف األخر يرى أن       ولم يشارك في عملية االختطاف    

أن يـنظم مـؤتمراً صـحفياً       " محمود"ألنه خانهم وخان البلد التي احتضنته طويالً ولذلك أراد          

 السلطات المصرية منعتـه مـن        عليه ولكن  ه ويرى أن ذلك حق صديق     "ماجد"لتوضيح موقف   

 قبل موتـه  " ماجد"ر بينه وبين    ايث الذي د  للصحافة وحذرته من ذكر الحد    االدالء بأي أحاديث    

ألن ذلك قد يعيد توريط مصر ويعرضها للخطر مرة أخرى وأقنعوه أن مصر قد نجـت مـن                  

ورطة كبرى بفضل الشعب المصري وال داعي للحديث عن أي شىء قد يعيد توريطها طالما               

  . المصري وظهرت فيه مصر بمظهر عظيمأن الموضوع انتهى وظهر فيه الشعب 

يكان األمر الذي يستغله     ولم يكن األول    ومات معه سره ولن يكون األخير      "ماجد"ت  ما

هي وكاالت  وها  . ي يسعون فيها للسيطرة على العالم     ككبش فداء لهم ولمخططاتهم السوداء الت     

يكية الشهيرة بمقتل مخطط ومنفذ عمليـة       األمرنباء انتهاء عملية اختطاف النجمة      أاألنباء تعلن   

وأهل الحارة األنباء وفي حلقهم     " محمود" وتابع   "نجيب ماجد" الشاب الفلسطيني    االختطاف وهو 

 ثم أنهم يتساءلون    ، قام بالتخطيط لهذا العمل االجرامي     "ماجد"ال يستطيعون تصديق أن     وة  غص

نهم بكل هذه الـسهولة     عن شركائه في هذه العملية وكيف استطاعوا الهرب بجثث من مات م           

 ؟وأين ذهبوا

 ودفنت أسراره معه تاركاً     "ماجد"، ماتت جميع األجوبة بموت      رة ال إجابة لها   اسئلة كثي 

 وقد اشتعلت النار في صدره ال يصدق أن صديقه مات هكذا شريراً كمـا صـورته                 "محمود"

  .وأرجأ ذلك لميعاد يوم معلوم الصحافة واإلعالم وأراد أن ينتقم له ولموته
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شخصيتها الحقيقيـة   يكية المشهورة وب  األمرمؤتمرا صحفيا بصفتها النجمة     " آن"عقدت  

ضحي بحياته منهم من أجلهـا    وشكرت من    شعب المصري علي حفاوته وطيبة قلبه     وشكرت ال 

 شكرا خاصا وقالت أنها لن تنسي مصر أبدا وأن هذه "محمود" كما شكرت "كمال "األستاذ مثل 

أنهم قوم عظام يـستحقون     المغامرة قد غيرت من رأيها في المسلمين والعرب وأنها اآلن تري            

دث العـالم    وستح مرة أخرى  من المكانة التي هم عليها وقالت أنها ستزور مصر           مكانة أفضل 

إلي الحـارة فـي     " آن"نتهت من المؤتمر الصحفي اتجهت      وبعد أن ا  . عنها وعن شعبها العظيم   

 ثـم   "كمـال "األسـتاذ   شكرتهم بنفسها وواستهم في موت      حراسة مشددة والتقت بأهل الحارة و     

 وشكرته ودعته لزيارة أمريكا حتي ترد له ولشعب مصر الجميل وطلـب             "محمود"ب انفردت  

، هذا إن كان فعل مـا يـشينه وأهـدي           وال تلومه علي ما فعل    " ماجد" منها أال تنسي     "محمود"

كتابا عن الدين اإلسالمي وكتابا آخر عن تاريخ مصر ووعدته أن تدرسهما            " آن" لـ   "محمود"

منه أن يعدها أن يتناقش معها في الكتابين في أول لقاء يجمع بينهما وتمنـت أن                جيدا وطلبت   

 لها التوفيق وودعها بعد أن رافقها إلي المطار وهو          "محمود" تمني   . في أمريكا   هذا اللقاء  يكون

 ،"ماجـد  "، والثانية لـصديقه   "كمال"لي لألستاذ   ، األو حمل في مخيلته وجيب قميصه صورتين     ي

مامـا  في السماء حتـي اختفـت ت      " آن" قميصه وتأملهما بينما تعلو طائرة       ا من جيب  مرجهأخ

 "كمـال "خري وغادر المطار عاقدا العزم علي الثأر لألستاذ         ووضع الصورتين في جيبه مرة أ     

  . صديقه"ماجد "لو
  




